
  

SÚPLICA À MÃE SANTÍSSIMA
Anjo dos bons e Mãe dos pecadores, 
Enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto 
Reina a sombra da angústia, abre o teu manto, 
Que agasalha e consola as nossas dores. 

Nos caminhos do mundo, há treva e pranto 
No infortúnio dos homens sofredores, 
Volve à Terra ferida de amargores 
O teu olhar imaculado e santo! 

Ó Rainha dos Anjos, meiga e pura, 
Estende tuas mãos à desventura 
E ajuda-nos, ainda, Mãe Piedosa! 

Conduze-nos às bênçãos do teu porto 
E salva o mundo em guerra e desconforto, 
Clareando-lhe a noite tormentosa...

  Bittencourt Sampaio ∕ Francisco Cândido Xavier 
Neste mês, no segundo domingo, homenageamos as mães. Mães, parabéns pelo 
dia e recebam o carinho do Lar de Tereza
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Mulheres de todas as latitudes são lembradas e homenageadas. 
Dores, entregas, sacrifícios, 
Nesta hora, o céu desce sobre elas, instrumentos para as leis de Deus a permitir a 

incessante onda de progresso e libertação de espíritos.
Todas servas de Deus, todas filhas do Criador, que a todas descerra sua bondade e 

proteção. 
Mulheres preparadas em espírito para a sublime tarefa que atende à determinação de 

mais Alto. 
Oremos pelas que aguardam e recebem os anjos, pelas que esperam e mantêm-se na 

doce espera sem a chegada bondosa. 
Oremos pelas que se esquecem de si, doando, durante suas vidas, energias incessantes 

por aquelas que se distanciaram da missão, falindo em espírito. 
Oremos pelas esquecidas e maltratadas, pelas árduas trabalhadoras que, fiéis até a última 

gota de vida, abraçaram a tarefa de ser mulher, mãe, provedora, intrépida, matriarca.
Corajoso ser a deixar suas carnes se rasgarem para que a vida se faça sobre a Terra. 
As preces  são conduzidas, multiplicadas e transformadas em bênçãos de luz e paz a 

aplacar dificuldades em todas elas. 
Que Jesus as abençoe. 
Que a figura imprescindível da mãe possa hoje, dentre todos os tempos, ser homenageada 

em forma de nosso respeito, nossa prece, nosso carinho e gratidão.
E, pensando juntos, na mãe Maria, pureza e amor, nós entregamos a ela o nosso preito 

nesta hora, em amor e sublimidade.
Com Maria em nossos corações,

Um Irmão das Frentes de Caridade e Trabalho por todas elas 

A TAREFA DE SER MULHER, MÃE

(“As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier”)

No riso da criança,
No cheiro da flor,
Tudo é Amor naquele que crê e confia.

Januário
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SUBLIME TAREFA
Sublime tarefa da mulher na Terra, cuidar daqueles que o Senhor lhe envia.
Há mães de muitos filhos, mães de filho nenhum, todas elas na missão de cuidar.
Missão tão divina que é a de educar aqueles espíritos que vem até nós.
Não malbaratemos esta sagrada missão da qual temos o exemplo maior na doce 

mãe de Jesus.
Cuidemos daqueles que chegam até nós, filhos do corpo, filhos da alma, não 

descuidemos de nenhum deles.
Amparemos a infância, aqueles que chegam à Terra para desempenhar suas lutas.
Que os nossos corações sejam sempre gratos ao Senhor pelas tarefas que Ele 

designou a cada uma.
Que Jesus nos abençoe e que a Mãe Santíssima nos guarde sempre.

Uma irmã desta Casa

MENSAGEM PARA MAMÃE
Mãe querida,
Quanta alegria sinto em poder falar. 
Estou tão bem e tão feliz agora.
Preciso dizer a você que nem sempre foi assim.
Fiquei muito tempo triste, sem me conformar, mas o tempo foi passando, fui 

entendendo tudo, fui me acalmando e agora estou bem.
Sabe, mamãe, que você me ajudou?
Via seu sofrimento, mas sentia sua aceitação.
Mamãe, nós estamos sempre juntas, caminhamos lado a lado. 
Fico feliz por ver você continuar.
  Tenho tanto o que fazer aqui, mas, mamãe, eu não esqueço você nunca.
Quando você pensa em mim, ao seu lado estou.
Fiquei contente em poder falar.
Continue, mamãe, trabalhando, orando e, um dia, se Deus permitir e, sei que Ele 

vai, estaremos juntas novamente. 
Um Espírito

Aos pais, às mães, aos responsáveis pelas crianças e pelos jovens neste milênio,
O ser que recebeis nos braços é parte do planejamento divino para vossas vidas. Já sabeis 

que a família é projeto de Deus.
Deus ampara seus filhos por meio de outras almas.
Assim, o Espírito que acolheis biologicamente ou por adoção é um filho de Deus, que 

Ele – o Pai – vos concede, nesta existência, como empréstimo, como dádiva com o dever de 
encaminhá-lo para Ele.

Por isso, a responsabilidade dos que educam é muito grande. Educar para Deus - é de 
importância fundamental para quem educa, para quem é educado e para todo o conjunto 
da sociedade.

Ser responsável por um ser que chega iniciando uma nova existência não é tarefa simples 
nem leviana.

A vida vai além do que os olhos materiais veem, então, cabe a cada responsável a 
obrigação de ensinar sim, preparando o seu tesouro para a vida – uma vida digna. Uma 
vida com dignidade significa respeito a todo ser que vive.

Respeito significa amor, tolerância, compaixão, misericórdia, fraternidade, perdão, 
empatia, solidariedade.

Parece muito? Vai além, pois pais e filhos permanecerão unidos por laços eternos, 
responsáveis uns pelos outros.

Nesta vida, estão juntos para desatar nós – e estes só serão desatados, se todos aprenderem 
que AMAR É ESSENCIAL.

Amor de alma para alma, amor que ilumina, amor que esparge luz.
Aproveitai os momentos no planeta para apertar os laços do amor eterno.
É preciso encaminhar esses rebentos que chegam aos ensinamentos do dever, dos 

deveres para com Deus, com a família, com a sociedade e com o conjunto.
Deus dá a tarefa que se pode cumprir. Nada além das possibilidades de cada um.
Ensinai pela pralavra sim – pois é o meio de comunicação entre os homens – mas, muito 

mais, pelo exemplo arrasta.
Ensinai honestidade, fidelidade.
Burilai essas almas em formação sob vossos cuidados. É vossa responsabilidade.
Lapidai vossas almas também, já que, ao educar, o educador vai se educando.
Deus está no comando do Universo e da Criação.
Jesus está no leme da Terra.
E cada um de vós – cocriadores com Deus – como pais e mães, insculpi nas almas dos 

pequenos a marca do Amor e de Deus.
Muita paz!
Maria envolva a todos! Jesus vos abençoe.

 Armando

EDUCAR PARA DEUS

(“As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier”)


