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Maria Dolores

Amigos:
Êste é um livro �

de amor para os que cultivam a ciência de amar;
de alegria para os que se rejubilam com as dá-

divas incessantes da vida;
de luz para os que se desvencilham da sombra;

de união para os que se desvelam na sustenta-

ção da concórdia;
de serviço para os que se empenham a servir;
de esperança para quantos se esforçam na ex-

tinção do pessimismo e da angústia;
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de fé para os que trabalham no levantamento
do Mundo Melhor;

de bom ânimo para os que perseveram na seara
do bem;

de bênçãos para os que aprendem a agradecer
as lições e favores da existência;

de ascensão espiritual para quantos aspiram a
seguir em direção da Espiritualidade Superior;

de oração para os que procuram, no âmago da
própria alma, o lugar íntimo e inviolável do culto
de gratidão a Deus.

Enfim, êste livro de Maria Dolores, � a deno-
dada obreira do Bem Eterno que todos respeitamos
e amamos, enternecidamente, na Vida Espiritual, �
é um santuário do coração, descerrado a todos os
corações sequiosos de renovação e famintos de paz.

EMMANUEL

Uberaba, 31 de maio de 1971.
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Vida
Não digas, coração, que a vida é triste,
Porque a vida é grandeza permanente
E a Natureza, em tudo, é um cântico de glória,
Desde o sol à semente.

Mágoas? Dizes que as mágoas lembram trevas,
Que nem de longe sabes entendê-las. ..
Contempla o céu noturno, revelando
Avalanches de estrêlas.
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Asseveras que os sonhos são feridas,
Quais picadas de espinhos agressores...
Fita o verde das árvores podadas,
Recobertas de flôres.

Nos dias de aflição, ante a fórça das provas,
Recorda, na amargura que te oprime,
Que a ostra faz nascer do próprio seio em chaga
A pérola sublime.

Assim também, nas trilhas da existência,
Se choras sem apoio e caminhas sem paz,
Não te queixes do mundo... Serve, ama,
Espera e vencerds.

A vida!... Tôda vida é luz eterna,
Escalando amplidões e buscando apogeus...E a presença da dor, em qualquer parte,É uma bênção de Deus.

� 12 �
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Deus conta contigo

Juço-te, às vêzes, coração amigo,
Em tôrno ao bem, numa questão qualquer :

� "Parei... Conseguiret... Conta comigo...
'e Deus quiser, se Deus quiser...

Mas não te alteres, à pretexto disso,

De segundo a segundo, estrada a estrada,

A Vontade de Deus é revelada

Em bondade e serviço.

�13�



Fita os quadros da gleba, campo afora;
Tudo o que existe, vibra, luta e sente,
Serve constantemente,
Dia a dia, hora a hora!...

De alvorada a alvorada, o Sol fecundo,
Sem aguardar requerimento,
Garante sem cessar o equilibrio do mundo
De seu carro de luz no firmamento.

A fonte, a deslizar singela e boa,
Passa fazendo o bem,
Dessedenta, consola, alivia, abençoa
Sem perguntar a quem...

Sem recorrer a humanos estatutos,
Nem a filosofias enganosas,
4 laranjeira estende os próprios frutos,
4 roseira dá rosas...

O lírio não se ofende, nem reclama:
Sobre a terra onde alguém lhe deitou a rais,
Seja em vaso de estufa ou num trato de lama,
Desabrocha feliz.

Ássim no mundo, coração amigo,
Faze o bem onde fôr, seja a quem fôr;
Em tóda parte, Deus conta contigo
Na tarefa do amor.

� 14�
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Confidência

Se eu pudesse, Jesus,
Desejava esquecer
A minha própria imperfeição.
A fim de ser contigo,
Onde houvesse aflição,
O suave calor
Do braço terno e amigo
Que derrame esperança em todo sofrimento
De modo a que, na Terra,
Ninguém padeça em vão.

� 15�



Queria ser
Uma chama de fé, ao longo do caminho,

Um pingo de bondade a descer persistente
Sóbre a rocha do mal em que a treva se fêz,

Queria ser migalha de confôrto
A todo coração que está sózinho,

Proteção à orfandade,
Companhia à viuvez.

Queria ser a brisa
Que refrigera a mente em cansaço profundo,
Combalida na prova
Quando a tristeza vem,
Queria ser a escora pequenina,
Que sustentasse os náufragos do mundo,

Para o regresso à vida nova,
Pelas vias do bem.

Queria ser q fórça do silêncio

Que verte do sorriso de brandura
À suprimir o incêndio da revolta
De quem se desespera ou se maldiz;
Queria ser o beijo da alma bon

Que seca o pranto de quem se tortura,
Ante os golpes de lama
Da calúnia infeliz.

Queria ser a prece que afervara
E alivia o doente,
Socorro, de algum modo, a retratar-te,

� 16 �

Queria ser, enfim, ao teu lado, Senhor,

Alguém que se olvidasse, inteiramente,
Dia a dia, hora a hora,
A fim de ser contigo, em tôda parte,
Uma bênção de amor.

17



4

Divina surprêsa

Alma fraterna e boa,
Se o impulso da prece te abençoa,
Quando queiras orar,
Buscando segurança no Senhor,
Faze em qualquer lugar
O teu louvor ou a tua petição!...)

A Terra inteira é um templo
Aberto à inspiração
Que verte das Alturas,

� 19�



Mas, se quiseres encontrar
O Mestre que procuras,
Atende, alma querida!...
Desce «o vale de lágrinas da vida,
A imensa retaguarda
Onde o consólo tarda...
Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez,
Volve à sombra das margens do caminho
E estende o braço forte
Ãos que vagam sem norte,
Na saudade do lar que se desfez!...

Escuta os que se vão
A noite, ao frio e ao vento,
Sem poderem contar o próprio sofrimento,
Famintos de carinho e compreensão...

Pára e abraça a criança
Que o desprêzo consome
E a doença extermina,
Pára e ausculta a nudez, a febre e a fome
Dessa flor pequenina!

Ouve o chôro do enfêrmo que não tem
Senão pó, lama e Ligrimas por leito
E, guisa de aposento, um canto estreito
Na terra de ninguém.

Atentamente, anota em tôrno os brados
De quem conhece a mágoa no apogeu,

� 20�

Os tristes corações despedaçados
Que a calúnia venceu...

Vai onde exista aflição,
Oferecendo a cada sofredor
Uma bênção de amor,
E, aí, surpreenderás um divino clarão
Que, dúlcido, irradia
Paz, bondade, alegria...
Em meio dessa luz,
Escutarás Jesus,
Enternecidamente,
A dizer-te, no fundo da alma crente:

� Alma querida, vem!...
Ouço-te a voz na prece, em qualquer parte;
Devo, entanto, esperar-te
Na seara do bem.
Chamaste-me, decerto,
Para saber que Deus ama e compreende em til...
Buscavas-me tão longe e aguardo-te tão perto...
Alma boa, eis-me aqui!...

a
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Cantiga de esperança

Alma querida,
Por mais que o mundo te atormente
A fé simples e boa,
Por mais te lance gêlo na alma crente,
Na sombra que atraiçoa,
Alma sincera,
Escuta!...
Sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa,
Porque, de esfera a esfera,
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Ninguém consegue à palma da vitória,
Sem apoio na luta.

Espera, que q esperança é a luz do mundo

Oculta maravilha �

Que, em tôda a parte, se revela e brilha
Para a glória do amor.
A noite espera o dia, a flor o fruto,
O espinho a rosa, o mármore o bunil,
O próprio solo bruto

Espera o lavrador
Armado de atenção, arado e zêlo...

O verme espera o sol para aquecê-lo.

A fonte amiga que se desentranha
Do coração de pedra da montanha,
Enquanto serve, passa e se incorpora
Aos encargos do rio que a devora,
Espera descansar,
Quando chegue escondida
A paz da grande vida
Que há no seio do mar.

Seja o que fôr
Que venhas a sofrer,
Abraça o lema regenerador
Do perdão por dever.

MA

Leva pacientemente o fardo que te leva,
Entre o rugir do vento e o praguejar da treva...
Abençoa em caminho
Os açoites da angústia em torvo redemoinho;
Onde não possas, coração,
Entretecer a alegria de louvar,
Cala-te em oração
E segue sem parar,
Amando, restaurando, redimindo...

Edificando, em suma,
Não te revoltes contra coisa alguma!...

Ao vir a tarde mansa,
Na doce quietação crepuscular,
Quando a graça do corpo tomba e finda,
Verás como foi alta, nobre e linda
A ventura de esperar.

E, enquanto a noite avança
Para dar-te as visões de uma alvorada nova,
Nas asas da esperança,
Bendirás a amargura, a dor e a prova,
Agradecendo à Terra a bênção de entendê-las.

Subirás, subirás
Para o ninho da luz nas estâncias da paz,
Que te aguarda, tecido em radiações de estrêlas!...
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Então, compreenderás
Que, além do Mais Além �

No Coração da Altura �,
Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura
Deus espera também!...

� 26�
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Canção do serviço

Ouve, alma irmã:
Se pretendes realizar
Uma emprêsa de amor,
Não te deites à sombra do pesar,
Nem te ponhas a ouvir
O peito fatigado e sofredor...
Para elevar e redimir,
Vencer e edificar,
Em demanda ao porvir,
Sempre melhor sorrir que lastimar.
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Sóbre «a terra, trabalha com teu sonho,
Como o escultor brunindo a pedra bruta,
E nos dias do circulo enfadonho
De amargura, tristeza, cinza e luta,
Lembra-te sempre disso:
Tudo o que a vida guarda
De belo, grande e bom
É fórça de bondade imflamada em serviço...

Se a calinia te espia,
Serve mais, dia a dia.

Esmera-te a esquecer aquilo que te ofende,
Pois quem ama, em verdade,
Naquilo em que se agrade ou desagrade,
Tanto mais serve quanto mais compreende.

Sea injúria te atrapalha e a incompreensão te
[humilha,

Lê a doce cartilha
Que a Natureza escreve, maternal:
Da

lama
ao céu, por lei da Clemência Divina,

O serviço domina
Onde o bem vence 0 mal.

O regato que alenta
Frondes, frutos, raízes,Tanto quanto sustentaÀs serpentes e Os vermes infeli

Serve cativo ao cha
infelizes,
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4 planta que suprime o martírio da fome
Nasce, cresce, trabalha e se consome,
Torturada e esquecida,
Sem aguardar qualquer compensação,
Para suster-te a vida.

O Sol dissipa as trevas sem barulho,
Dá-se, esplendora e, sem que a noite o vença,
Serve, triunfante e bom, sem migalha de orgulho,
Da cúpula anilada, acolhedora e imensa,
As furnas abismais!...

Se queres atingir a concretização
Dos teus mais belos ideais,
Alma irmã, serve mais!...

E, alcançando a vitória
Do teu sonho na senda transitória,
Perceberás, então,
Por mais servir e mais aprimorar-te,
Que a presença de Deus, onde transites,
É serviço brilhando em tôda a parte
Para o bem sem limites.

L

O
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Agradeço, Senhor!

Agradeço, Senhor,
Quendo me dizes "ndo"
As súplicas indébitas que faço,
Através da cração.

Muitas doquelas dadivas que peço,
Estima, coricessão, posse, prazer,
Em meu caso talvez fossem espinhos,
Na sendo que me deste q percorrer.
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De outras vêzes, imploro-te favores,
Entre lamentação, choro, barulho,
Mero capricho, simples algazarra,
Que me escapam do orgulho...

Existem privilégios que desejo,
Reciemando-te o "sim",
Que, se me florescessem na existência,
Seriam desvantagens contra mim.

Em muitas circunstâncias, rogo afeto,
Sem achar companhia em qualquer parte,
Quando me dás a solidão por guia
Que me inspire qa buscar-te,

Ensini-me que estou no lugar certo,
Que a ninguém me ligaste de improviso,
E que desfruto agora o melhor tempo
De melhorar-me em tudo o que preciso.

Não me escutes as exigências loucas,
Faze-me perceber
Que alceançarei além do necessório,
Se cumprir meu dever.

Agradeço, meu Deus,
Quando me dizes "não" com teu amor,É sempre que Le rogue o que não deva,
Não me atendas, Senhor!...

� 32�
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Onde estiver Jesus

Onde estiver Jesus, alma querida e boa �

Fusão, êrro, falha apareçam embora,
inda mesmo se o mel, em tórno, desarvora �,
hisclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa.

,7

Únde estiver Jesus, nada se diz q-toa;
O engano pede luz onde q verdade more;
4 egridade reina; a esperança, hora q hora,
Aleda-se muis bela, o trabalho abençoa.
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Onde estiver Jesus, huniilhado ou sózinho,

Nas desfigurações e aetves do caminho,

Iiflama-te de amor � sol ardente e fecundo!..,

Onde estiver Jesus... Eis que Jesus te espera

A bondade, o perdão, a paz e a fé sincera
Para « glória da vida e redenção do mundo!

9

Escuta, alma querida

(Lendo a Irmão X)

Escuta, alme querida!...
Se ulguém te mpedrejou o coração,
Não plontes ódio ne alma contundida,
Nem pranteies em vão...
Sustenta, no caminho da esperança,
O perdio por dever,
Não te dês à vingunça...
Esse alguém vai viver.
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Dé sublimado amor que o mundo não descreve,
E, se alguêm te despreza com mentiras,
Não reptiques, de leve,
Nem lumentos profiras;
Segue à frente, na paz em que te escondas,
Abraçando q humiltale por prazer.
Por maior seje o insulto, não respondas...
Esse alguém val viver.

Seja onde fôr, se alguém te suplicia,
Sob golpes brutais,
Não reclames, não percas q alegria,
Nem te axedes janmtis!
Acende à fé no peito sofredorÉ procura esquecer,
Infeliz de quem ri na capo de agressor...
Esse alguém vai viver.

Escuta, alma querida!...
Quem ofende ou se põe q revitar

fogo e lama à própria vida,
Compra fel e pesar.
Cultivo a compaixão serena e boa
Envolve todo o mal
4t daquele
Esse algue

em bem-querer,
que fere ou que atraiçoa!...

m vai viver,

10

Anseio de amor

Quando me vt, depois da morte,
Em gublime transporte,
E rechamei contra o fogueira
Que me havia calcinado q vida inteira
Peia séde de amor...

Atira

Quando aleguei que fôra, em tôda estrada,
Folha co vento,
Andorinha esmagada
Sob o trator do sofrimento...
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Quundo exaltei a minha dor,

Mágoa de quem, amara sempre em vão,
Farta de incompreensão...

Alguém chegou, justo de mim,
E disse assim:

� Maria Dolores,
Você que vem do mundo,
E se diz
Tão cansada e infeliz,
Que notícias me dá do vale fundo
De provação,
Onde q criatura de tanto padecer
Não consegue saber
Ne sofre ou ndo?

que diz trazer o seio morto,
Que me pode falar
Dos meninos sem pão e sem confórto,
Das mulheres sem lar,
Dos enfermos sózinhos,
Que a febre e « fome esmagam nos caminhos.
Sem sequer um lençol ou q bênção de uma prece,
Dando graças « Deus, quando a morte aparoce?!.

Forê, Maria Dolores,
Que afirme hover amado trafoE que deve ter visto
O sacrificio e q pranto

De quent clmmt por Cristo,
Suplicando carinho que não tem,
Que me pode conter daquelas outras dores,
Daquelas ouiras titições
Das que choram trancados em manicâmios € prisões,
Buscando amor, pedindo amor,
Exqustos de tristeza e de amargura,
Como feras na grade,
Morrendo de secura,
De sulilão, de angustur de sotutade: 'E

Ben-querer!... Bem-querer!...
Ai de mim, que muda pude responder!
Que tortura, meu Deus, a verdade, no Além!...
Calei-me, envergonhada...

Eu mpenas quisera ser amada,
Não emara o ninguém...UCE+1
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Ouve, coração

Perguntas, coração,
Como sanar às dores sem medida,
De que modo enxugar q lágrima imcontida
Sob nuvens de fel e de pesar!...
Recordemos o chão...
Quando o lôdo ameaça uma estrada indejesa,
Em cada canto roga a Natureza:
Trabalhar, trabalhar.

Fita o aguaceiro que se fêz tormenta.
Ão granizo que estala, o vento insulta;
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Seio de mágoas que se desocutta,
A terre, em tório, geme q desvairor...,
Mas, finda a longa crise turbulenta,
Sóbre teto quebrado, pedra e lama.
Renasce q paz do céu que vibra e chama:
Trabalhar, irabulhor.

Ressurge, inalterado, o sol risonho,
Não pergunta se o mal ganhou no mundo,
A tudo abraça em seu amor profundo,
A crar ea brilhar!
Recebe cada flor um novo sonho,
Code tronco uma bênção, cada ninho
Canta para quem possa no caminho:
Trabalhar, trabalhar.

Assim também, nas horas de EMArguro,
Enquanto q sombra ruge ou desgoverna,
Pensa na glória da Bondade Eterna,Acende a luz da prece tutelar!
E venceris tristeza e desvenhira,
Obedecendo & voz de Deus na vida

� 42�
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Em louvor da esperança
Psente, COVEUÇÃO.

ce te
E « incompreensão te implecivel e rija,
Jomuais te dês cos gritos da exaustão! ..
Revolta é furação « sacudir
O cumpo, o ninho, q escola, o templo, à cast,
Ff tudo danifica tudo arrasa

vem surgir...
Quando o pronto amurjanhe os olhos teus,
Nio mosires tuas lágrimas bendilas;

Cm pita Rlrtehort nfhoef

Que te pede em sTtêncio alma E
Trabalhar Erabelhar

eÉ

+
Chetiuto
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Aprende q recolher no campo em que transitas

Os ensinos de Deus!...
Tudo qua Terra é santa asnração...
Serenamente q planta aguarda O fruto amigo
E o próprio fruto anscia estar contigo
Para q vitória humilde de ser pão.

Nasce a fonte cantando, q borbulhar...
De início é um fio pobre de dgua mansa,
Mas porque espera, serve e não descansa,
Desce bojo do rio e acha a glória do mar!...
O charco espera q não do lavrador
E, um dia, plasma em lama, lódo e estrume,
Um jerro gigantesco de perfume
A enfeitor-se de flor!...

Nota que q porcelana aprimorada
Foi barro que aceitou à disciplina...
A pérola mais fina
Feio na dor de ostra torturado! ...
O violimo que atendee se consome
Por dar à melodia apoio e desempenho
Não passava de um lenho
Na floresta sem nome!...

Detém-te, coração, pensando nisso:
No mundo O que há de belo, grande e santoÉ persistência e esfórco, canto q canto,Da esperança em serviço!...

�. dd �

Empenha-te a servir, aprender, construir, tolera
Lembra que o próprio Deus, no mais alto conceito
Em tudo é sempre o Amor Puro e Perfeito
Porque nunca se consa de esperar!...



13

Deus te vê

Deus te ve, alma querida,
Quando te pões na Erilha escura,
Para ajudor aos filhos da amargura
Que tonta vez se vão
Como sombras errantes no caminho
� Chagas pensantes vo relento �,
Entre os nuvens do Pó e as pancadas do Vento,
Com saudades do Pão...
Deus te vê q mensagem de bondade
Com que suprimes ou reduzes
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As provações, as lágrimas 6 08

Dos que vagam na rua sem ninguém,
E te agradece 08 posses que despendes,
No auxilio ao companheiro em desamparo,

Seja um tesouro inesperado e raro,
Seja um simples vintém"...

Deus te vê quando estendes braço amigo
Aos que carregam lenhos de tristeza,
Doundo-lhes o afeto, o abrigo, à mesa,
O remédio, € camisa, o cobertor...
E, por altos recursos sem que o saibas,
Manda que a Lei te aumente os dons divinos,
Em mais belos destinos,
Para « glória do amor,

Deus te vê na palavra com que ensimas
À senda clara e bom

Da verdade que alenta e que abençoa
Sem perturbar e sem ferir...
E determina aos homens que teu verbo
Seja EPOMULO, aceato
E ouvido com respeito,
Na construção excelsa do porvir.
Deus te vê quando acolhes sem revide
O golpe de pedrada que te insulta,O braseiro da ofensa, a dor veulta
Em ferida mortal...
E te louvg 9 perdão espontâneo e sincero
Com que ajudas o Céu no trabalho fecundo

De extinguir sem alarde, entre as sombras do mundo,
A presença do mal!..,

CIURES

Deus te vê, atraves da coridade!...
Maes só isso... Em paz calada e santa,
Pede alguém que te siga e te garamta
Na jornada de iuat...
E, por isso, onde estás, rujam trevas em tórmno,

Sofras humilhação, injúria, cativeiro,
Tens contigo um sublime companheiro:
� Nosso Amado Jesus!...

FLEME,

� 40�
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Falando ao Senhor

Senhor!
Se hoje viesses em pessoa
Até nos,
Que te diria eu?
Que milhões e milhões de companheiros
Vagam em desgtino
Sem cogitarem de saber
O que são e quem sãos!
Que a pemiria de espírito campeio,
Insuflando amargura e rebeldia,
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Sofrimento, ilusão*
Que o médo, em se alastrando,
Na escura inquietação à que SE aferra,
Gera conflito £ unquatia, em tória porte,
Nos caminhos da Terra?
Que q riqueza do ndo TEMovVE

Tristeza e solidão na alma ferida,
Que os engenhos perfeitos do progresso
Não enmugam os lágrimas da vida?

Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse?

Que nos condó! fitar a multidão
Dos que fogem de si mesmos,
Dando-se & dor maior por onde vao?

Que nos comove contemplar
A inteligência rica e, entretanto, insegura,
Elevando o confório
Sem saber dissipar os sombras da loucura

Que diria, Senhor?
Não te diria nada disso,
Pois sabes tudo ver mito mais do que nós,

Rogar-te-ta tão sômente
A bendita prisão
Na fôórça do dever
Que me guarde em serviço,
Para que eu saiba compreender
Sem azedume e sem ularme
Como aperfeiçoar-m&
Para aceitar-te, enfim,

� 5 �

Porque tudo, Senhor, verto
Do que eu neo cu perto
Se a tua luz dentro de mim.
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Petições de Natal

Senhor!...
Quando criança,
Se surgia o Natal,
Eu te enfeitava o nome em flóres de papel
E te rogava em oração,
Tomada de esperança,
Que me mandasses por Papai Noel
Uma boneca diferente,
Que caminhasse minha frente
Ou falasse em minha mão...

55�



Noutro tempo, Senhor,
Jovem pisando alfombras cór-de-rosu,
De cada vez que
Anúncios de Natal,
Desiumbrada de sonho, eu te pedia
Um castelo de amor e fantasma
Para o meu ideal,

Depois... Mulher cansada,
Quando via o Natal, brilhando à porta,
Minha pobre ansiedade quase morta
Multiplicava preces
E suplicava que me desses,
Na velha angústia minha,
A ihusão de ser amada,
Embora, go fim da estraga,
Fósse triste e sozinha,

Hoje, Senhor,
Aima livre, no Além, onde o consôlo me refaz,
Ante a luz do Natal, novamente acendida,
Agradeço-le, em pos,
Contente e enternecida,
ÀS surprêsas da morte e as ligrimas da vida!...
E, se posso implorar-te algo bondade,
Nunos me dês aquilo que eu mais queira,

Dá-me a tua vontade
E o dom da compreensão,Entre q humildade verdadeira

� 58�

E u serena alegria,
4 fim de que eu te busque, dia q dia,
Mestre do coração!...,

QUVUS
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Sofres
Sofres agravo e infitrid, € golpes no caminho;

Entretanto, ulma bo,
Se queres carregar as chagas dolorosas

Como espinhos de dor, recobertos de TOSOS,

Ama, serve e perdoa.

tugratidão dos que extimas no

Arde-te o coração em sofrimento € CÍUTTUL,

Mas se quscias fuzer das lágrimas que choras

Estrêlas, orações, risos e euroras,

Prridom, serve c ema.

anudo,
IIIufa
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Sofrus angústias mil pelo ideal que abraças,
Ne fé que te abençou,;
Se desejas, porém, achar na mágoa que te alcança
A fonte de água viva da esperança,
Ama, serve e perdou.

Sofres acusações indébitas nx estrada,
Em rajadas de u desfozer-se em lama;
Se procuras, no entanto, a paz c q buz da escola,
Pela luta do bem, wo fel que desconsola,
Perto, SETVE É

Em tóda provação que o mal te arme na vida,
Se buscas irausformar a sombra que enodoa
Em lições de bondade e canções de alegria,
Perdoa, serve e ema, em tudo, dia a dia,
E seja com quem fôr, ama, serve e perdoa.

� �
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Mas rogo-te, Senhor

Senhor, eu te agradeço
Não somente
Ás horas boas da felicidade,
Em que o meu coração tranquilo € crente

Di-se co louvor que te bendiz...
Agradeço igualmente os dias longos,
Em que varo o caminho, « pedra e vento,

Nos quais me ensinas sem barulho,
Através das lições do sofrimento,
Como ser mais feliz,

� 61 �
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Que me pelas
A bênção de ternura,
Em euja luz balsimica me pões
Sob chuvas de flor;
E agradeço amargura
Que 2 imcompreensão ne traga,
O estilete de cntica ferina,
Que tanta vez me oprime o peito chaga
Para que eu smibu amar sem reclamar amor,

Agradeço o sorriso dt esperança
Com que me fuzos crer na verdade do sonho,
A segura certeza com que aguardo
O futuro risonho
Pela fe nutural;
E agradoço-le q btgrima dorida,
Com que me alimpas a visão,
4 fim de que eu prossiga, trilha afora,
Sem cominhar, em vão,
Sob a névoa do mal.

Agradeço por tudo o que me deste,
A ventura, e afeição, é dor, à prome,
O dom de discernir e o dom de coripreenter,
O fel do humilhação que me renova
Para que eu permaneça em ti no meu próprio devel.
Has rogo-te, Senhor,
Quando me veja
Sob «à perseguição e o sarcasmo Mis Êreuus,

O
ei
m

m
m
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No exercicio do bem,
Não me deixes perder a 0 que me elevas,
Nem me ferir ou condenar ninguém,

Aq udera ater tu
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Gratidao pelos amigos

Agradeço, meu Deus,
Em minha prece enternecida,
As almas boas que me deste à vida,
No campo da afeição!...
Agradeço Os amigos que me emprestas,
Que me toleram falhas e defeitos,
E equilibram-me os passos imperfeitos,
Dando-me pos é Wiz do coração.

� s�



Agradeço-te, ob! Pai,

À sensação confortadora & AMENA

Comue d mê (ISETÉMIT +

Em meus dias de dor

EsDe que precisopera
Enzugando-me o pranto sem larmE

Pelr ERTOTdo

Agradeço o socorro que me trazer,
Hosirundo desapégo nobre e mero,

Para que eu sejá apoio do desemparo,

Esperença de alguém"...
E « coridade com que me estimulam
A ser trabalho, bênção, alegria,
Aprendendo a viver, dia por dia,
Nos domíniosdo ben.

À

|

Por tóda a santa generosidade
Da estimadoce é pura
De quantosme recebem sem censura,
Termos amigos mess...
Eis-medo 50! dr oração,
Para dizer-te, 0h! Po do Infinito Universo
No pobrezado meu Verso,Obrigada,meu Deus!...

� EM)
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Moeda bendita

L

Sé bendita, moeda, quando surgEs
Pelo esfárço de alguém,
Amparando outro alguém que be Nberta

Por sustento do beim.

Honredm sejas sempre quando almges
Os mais remotos ánguios do mundo,
À feição de alavanca do progresso
No fecuio.

Sitipela

G�



Respeitoda te vejas como apoio
Na civilização, dia por dia,
Espolhando na Terra, em tóda parte,
Reconfôório e alegria.

Fenerado te mostres sob « forma
Em que o poder humano te estrutura,

|Á fim de garantir os méritos da escola
No clima luminoso da cultura.

Sé bendita, porém, com mais grandeza
Onde à fórga que encerras se consome
Para ser pão e luz, abraçando e extinguindo
À penúria sem nome,

Enaltecida sejas com mais glória,
Na sombra em que tey brilho sobrenade
Para lenir « dor que obscurece
As trilhos da viuvez e do orfandade.

Louvado sejas mais ardentemente,
Na muão fraterna e boa que te alcança,
4 fim de trensformar-te, vida em fora,
Em fé, socorro e paz, caridade e esperança.

Por tóda a evolução que orientas e trazes
Onde q vida, moedo, te afeiçõe,
Mas, sobretudo, pelo bem que fazes
Deus te eleve e abençoe.

� 68�
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Ante o Natal

Lembrando-te, Senhor,
A glória qo descôrigo,
Aspiramos q ser
Migalha do Natal permanente contigo!...

Feze-nos esquecer
As fraquezas e 08 QUE ÍFaREmos

E acolhe-nos na luz, �

Na luz eterna dos teus dom supremos...

BTTDS
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Deixa que nós sejamos,
Na exaltação do bem que e encerra,
Inda que seja um traço pequenino
Do amor com que ilkiminas tóda Perral,..,

Concede-nos q bênção de espalhar,
Junto daqueles que à penúria cloança,
O pão que supre à mesa
E o verbo da esperança!...

Onde q tristeza surja e q revolta se expenda
Em. tormento sombria,
Queremos ser contigo
A semente da paz e o toque da alegria...

Onde o infortúnio chore
Um sonho semimorio,
Anelanios doar, na fórça de teu nome,
A palavra de vida e reconfórito!...

Ante o Netal de volta às províncias do Mundo,
Na doce comoção que nos invade,
Transforma-nos, por fim, em parcela bendita
Da Celeste Bondade!...

dinpara-nos, Senhor, até que um dia,
Além de nossas trilhas WReguras,
Possamos nós também cantar, na harmonia dos

|Anjos"
� Glória Deus nas Alturas! ...

Hittt tl|7

FE
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Oração no Templo Espírita

Senhor! :
Deixa que ex te agradeça novamente

As dúdivas de mor
Que me mp...fazes

Devo, Senhor, Ti
A graça da atenção
E os nobres pensamentos
Dos ioos queridos que me estuiam,

ofertando-me o próprio coração

7
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Nos ouvidos atentos,
É por eles, Jesus, na alavanca da estívia,
Que aspiro 1. caminhar, montanha ecimn,

à coolução,
Com que te possa ver, em fôda parte,
No amscio de encontrarte!...

dgradeçode, ainda,
De espirito contente,
Este recinto amigo, doce e claro,
Em cujo seio a dor de tanta gente
Escontro proteção, alívio, amparo...

Sobretudo, agradeço
Tóda mão que te serve nesta casi
E tóda voz que ensina
A celeste grandeza da doutrina
Em que a tua palavra descortina,
Ante 08 filhos da Terra,
O Reino do Amor Puro,
Por meta luminosa do futuro.

Agradeço-te, mais,
O teto generoso,
4 luz que me ilumina,
O lápis que me atende,
O perfume de amor que se desprende
Da mesa que me acolhe,
O exemplo dos que sofrem
Sem qualquer rebeida

"7

E a fé dosque te buscam,dia a dia,
Doando equi bondade e entendimento,
Apagando em teu nome
Tôda marco de sombra ou sofrimento.

Sonhar

Por todos og tesouros que nos dás,
Neste pouso de paz
Que fulgura ao clarão da esperança bendita,
� Tesouros de qlegria, vida e luz, �

Deixa que eu te repita:
� Obrigada, Jesust...

�fã �
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Sempre coração

Pam exaltar a glória da bondade,

Não diges, alma irma, que nada tens.

De gôte a góte, o mar SE consolida

E, migalha em migalha, O grandeza de

E um mar excelso de infinitos bens.

sudo

Caridade recordo a natureza

Que na bênção de Deus SE comcebs e aglutina,

Revelando no todo,
Da cúpula do Céu às entranhas do lódo,

Que presença do umor é SEmpré fu

1



A bóôlsa generosa em socorro fraterno
Lembra o Sol « servir, tanto quanto fulgura,
Mas o vintém doado em auxilio a quem chora

É o copo de pura & séde que devora,
A snlidericdade em forma de ternura.

A fortuna em serviço é q usima poderosa
Da civilização na fôrga que lhe empresta,
Garantindo o progresso, a cultura e q beleza,
Mas da espiga singela é que 0 pão vem mesa
E da semente humilde é que nasce q foresita.

O prato, o cobertor, 2 roupa vestitrada,
Um traço de carinho em amparo de alguém,
Podem ser, almg irmã, o complemento justo,
Para que se nos faça o regresso sem custo
do campo de trabalho e à integração no bem. 23

Nunca fales "não tenho" e nem digas "não posso", alma
Traze d0 do bem o braço amigo e irmão,

De alma para
Um sorriso « quem passa ao vento e 00 mesalinho,
Ema flor de esperança às pedras do caminho, Escute, alma querida!
Que a coridode, em tudo, É sempre coração. Ante «ts perturbações e os enpeços da vide,

Onde não possas ajudur
A dissipar q treva e extinguir o pesar,
Node foales, em vão!...

palevra, às vêzes, tdo-súmente,
Na moldura de um gesto irreverente,
Rasta para espancar o coração.

�
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se anotas sombra e dor, por onde jornadeias,

Dá consólo e respeito às uflições alheias...

Tempo vai, tempo vem...
E assim como o carvão se faz diamante puro,

Na forja do desttno, em louvor do futuro,
Todo mal se converte em coluna do bem.

Usa o verbo, esparzindo novas Euzes,

Não condenes, não firos, não acuses'...
Onde ensergares pedra, lódo, espinho,
Cobre de paz e amor as lutas do caminho.

Lembremos nossos erros, teus e meus!...
Todos sofremos provas, alma boa,
Trabalha, serve, ajuda, ema, abençon
E encontrarás contigo q presença de Deus,

24

Tempos novos

Ama querida, escuta!...
Um mundo diferente, às súbiias, 36 eleva

Do presente ao porvir... E, quase génio alado,

O Homem percorre o Espaço e vénce é fórqu e a

[trena!...

O cérebro se exalça ao sol da inteligência
E tateia o Universo, entre surprêso e afito.
Deus permite às nações congregadas na Terra

Mais um passo de luz à frente do Infinito.

� 78 �
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Has, ouve e pensa!... Enguanto
O fórceps da Ciência arranca a Nova Era
Ao claustro do passado, ante q glória futura,
A comstrução do Amor sonhe, espera, ..

A Civilização refulge nas vanguardas,
Varre os pisos do Mor, ganha os vuúles da La;
No entanto, em tôda q Terra, o sofrimento avança,
A discórdia se alastra, o ódio conte...
Losvemos com respeito q idéia resplendente
Que exalta q Evolução nos durcos tempos novos;
Atendamos, porém, à fé que nos convida
A resguardar, em paz, q elevação dos povos.

do choque das poirões, Cristo ressurge e fala!...
� É q Ferdade, o Eoteiro, « Direção Segura,
E chama-nos, de volte, à estrado redentora,
Na pesso do irmão que a sombra desfigura!

Espalhemos os bens que o Bemhor nos empresta
Do tesouro imortal de nossa excelsa herança:
Auxilio, compreensão, beneficência, apoio,
Refúgio, compaixão, alegria, esperança!...

Onde a pemiria chora e q revolta esbravejo,
Ondeo mal se amontoa e a aflição nos espia,
Conduzamos o pão, a veste, « luz, 0 Emparo,
O verbo que restaura, a bênção que minia...

Alma querida, escuta"... O progresso, por vêzes,
Lembre granizo fogo, em tormentas no er!...
Has Jesus vem conosco e nos pede q caminho:
Dar, entender, sertar, recompor. trabalhar...Gus!

,
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Retrato da amizade

Agradeço, alma fraterna e boa,
O amor que no teu gesto 3E condens,
Deixando, «o longe, q festa, O € O TEPOSO
Para dar-me à presençã...
Sofres sem reclamar, enquanto exponho
Hinhas idéias diminutas
E anoto como é grande o teu carinho,
No sereno sorriso em que me escuias.

Não sei dizer-te a gratidão que guardo
Pelas doces palavras que me dizes,
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Amenizando as lutas que carrego
Em meus impulsos infelizes...
Auiliga-me € ver, SEM barulho ou reproche,

Dos trilhos para o bem 0 nuts certo e o mats curto,

Sem cobrar pagamentos Ou louvores

Pelo valor do tempo que te furto.
Aceitas-me, no fodo, como SOU,

Nunca me perguntaste de onde vim,
Nem me solicitaste qualquer conta
Da enorme imperfeição que trago em mim...
Agnaudeço-te, minda, O SOCNTO espontâneo
Que me estendes à vida, estrado afora,
Para que as minhas mãos se façam mensageiras
De consôlo a quem chora!...
Louvado seja Deus, alma querida e bela,
Pelo confórto de teu braço irmão,
Por tudo o que tens sido em meu cominho,
Por tudo o que me dás do coração!...

26

Onde

Onde escutes & VOZ

Que blasfema, ironiza, amaldiçoa,
Não ponhas discussão agravando O azedume;
Ao invés de revde,
Usa sem mágos o verbo que abençoa.

Onde o crime enlamete,
Com temerários impetos de fera,
A face da existência,
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Não atires instinto contra instinto,

Semeia q tolerância! Ajuda € espera'...

Onde o érro domine,
Entretecendo cúrceres e dores,
Não deites pedres no cominho alheio,
Patenteia a verdade sem reprocke,
Dando bondade e luz por onde fôres.

Onde o fracasso grite,
No cortejo de sombras em que avança,
Não repouses no chão de desalento,
À ninguem desanmes...
E recupera o clima da esperança.

Onde o mal apareço,
Azorragando o mundo sofredor,
Procuremos com Deus a Infinita Bondade
E sejamos em pas, pelos dous do serviço,
Uma benção de amor,

27

Deus quer misericórdia

Se confias em Deus, alma querida,
Vem com Jesus, do lar, que te resguardo e elevo

Ao vale da aflição onde vagam na sombra
Os romeiros da angústia e us vítimas da treva!
Na crença que te nutre, acende a chama
Do amor que te desvende, trilha afora,
Os convidados F'Ble ao banquete da vida,
Os que formam na Terra a multidão que chora.
Famos!... Jesus, à frente, nos precede,
Insistindo por nós, de cominho q caminho,

� 8T�



E pede proteção ao que Segue em penuTUL,

Reconfórto a quem vai padecente e sózinho...
Aqui, passam em bando, aos impetos do vento,
Pequeninos sem fé, sem apoio, sem nome,

Que fazem? de onde vêm? aonde vão? ninguém sabe
E nem sabe explicar à Ngos que 08 CONSOME,

AN, geme, sem teto, o doente esqueculo,
Além, tropeça € cai, sem q escora de alguém,
O velhinho largado à vastidão da noite,
Que recebe, por leito, « terra de ninguém;
Mais adiente, é à viuvez consada de abandono,
Almas na solidão de torturante espera,
Implorandto socorro go telheiro vazio
4 recolher sômente a dor que os dilacera;
Flagelam-se, mais longe, os tristes companheiros
Que andaram sem pensar, nas veredas do crime,
Rogando leve olhar de bondade e esperança,
Numa frase de paz que os restoure e reonime!
Ante os erros que encontres, não censures
Nem te queixes... Trabalha, alma querida!...
Deus quer misericórdia!... Ama, serve, abençõã
E Deus te susterá nas provações da vida,
Vem como és e quxilia quanto possas,
Nem clames pelo Céu, sonhando em vão!...
Nosso Senhor te aguardo tão-sômente,
Fruze teu coração!...

28

Gratidão
Agradeço, celma irmã, por tudo o que me deste,
O fraternal, generoso E sem preço �
O teto, o lume, o prato, o reconfório, a veste �
Tudo isso agradeço...

muiito

Sobretudo, alma hou,
Deus te compense o coração amigo,
Por teu olhar de po que me alenia e abençoa
Na estrada em que prossigo.
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Viste-me em solidão, �

Esperança coida sem ninguém...
Deste-me apoio com teu braço irmão
E erqui-me de alma nova para o bem/.,

Não há palavra com que te defina
O reconhecimento que me invade,
Ao sentir-te no amparo « presença divina
Da Celeste Bondade.

Deus te guarde no excelso resplendor
Da luz com que me equeces todo o ser,
Porque me refizeste a certeza do amor,
A bênção de servir e q fôrça de viver,

29

Colheita
Se consegues quurdar o coração
Sem queirumes em vão,
Além dos nuvens densas,
Feitas em vibrações de sarcasmos € ofensas,
Sem que « fórça da fé se te degrade,

Quando rugem, lembrando tempestade...

Se olhas pore o mal que te rodeta,

Respeitando, em suêncio, 4 luta alheia,
Ke não te fere ouvir
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A expressão que te espomca ou te censura,
No verbo avinagrado da emargure,
Sem alterar teu sonho de servir...

Se logras conservar a luz no pensamento,
Ante os assaltos do tufão wolento,
Que se forma da injúria que atraiçoa,
E trabalhas sem mágoa e ajudas sem tristeza,
Plantando o reconfórto, « bondade e q beleza,
Sem perder q esperança na alma boa...

Se ja podes, enfim,
Converter tóda lama em trato de jardim
E criar alegria em tua própria dor,
Para auxilio q quem chora ou socorro de alguém,
Então terds chegado & compreensão do bem,
Para viver em paz, na vitória do amor!... 30

Cantiga do perdão

Não te iludas, MO,
Por mais se expandam lágrimas contigo,
Todo lemento é vdo...

Tudo o que tende pera q perfeição,
Todo o bem que aparece e persiste no mundo

Vive do entendimento harmônico e profundo,
Através do perdão...
Perdão que lembre o soi no firmamento,
Sem se fazer pagar pelo foco opulento,
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A vencer, dig a da,
A escuridão de noite insondável e fria
E aq nutrir, nO seu longo itinerário,
O verme e a flor, o charco e o pó,0 ninho e fonte,

De horizonte q horizonte,

Quanto fôr necessário.

Perdão que nos destaque 6 lição recebida

Na hunridade do TOS,
Bênção do céu, estréla cetinosa,

Que, qo invés de pousar sóbre o diamante,
Desabrocha no espinho,
Como q dizer que € vida,
De caminho q caminho,
Não despreza ninguem,
E bela, generosa, alta e fecunda,
Quer que tôda maldade se transfunda
Na grundeza do bem...

Perdão que se reporte
A brandura da terra pisoteudea,
Esquecida heroina de puciência,
Que acolhe, em tôda parte, os detritos morte
E sustenta os recursos du existência,
Mãe e escrava sublime de amor mudo,
Que preside, em silêncio, ao progresso de tudo!

Amigo, onde estiveres,
Assegura a certeza

� 04 �

De que o perdão é lei da Nolureza,
Segurunça de todos os misteres.

Perdoa e seguirás em liberdade

No rumo certo da felicidade.

Nos menores tarefas que reaiizes,
Para lembrar sem sombra os instantes felizes

Na seara da uz,
Na qual a de Deus se e reflete,

E forçoso exercer O ensino de Jesus

Que nos manda perdoar
Setenta vêzes sete
Cada ofensa que venha perturbar
O nosso coração;
Fsso vale afirmar,
Nao senda de ascensãe,

Que, em favor da vitória,
A que aspiros na luta transitória,
É mais do que importante, É essencial

Que te esqueças, por fem, de todo mal!...
É que,em tudo,no bem a que te dês,

Seja aqui, muiis alem, seja agora ou depois,

Deua espera que aqutes € abençoes,

Eus INMSINTLES

Compreentendo, amparando e servindo outra vest...bes
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Bendito sejas

Bendito sejas, coração amigo,
Pelo pão que dis, à porta,
Ao companheiro que se desconforta,
Na aflição da pemíria sem abrigo'...

Deus te faça feliz pela roupa que ofertas
Aos torturados do caminho,
Que tanta vez se vão no desalinho
Das feridas que trazem descobertas...
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Deus te coitcela o prémio de

Pela ternura sorridente
Com que levas qo doente

O do € € da cura.

nt

1ê1 DE Pitamp Í

Deus te quardte fonte de
Para lenir, ho a que te des,
A orfendade vhtvr:
Que para q dor de dia.

H alemk

esfór

cotar|

Deus. purém, tc abençoe, coração brando e pasmo,
Com a mais sublime recompensa,
Quando olridas a intromissão da ofenst,
O golpe da injustiça ca pecra do sereasmo.

Deus te exalte no santo esqiecimento
Do mal que te golpeia,
Reduzindo a extensão da chega alheia
Sem cogitar do proprio sofrimento,

Bendito sejas, coração subniisso,
Embora sábio entre os mais sábios,
Pela polovra boa de teus labios,
No exemplo da bondade e do serviço,
Porque o transforma q sombra em luz
E o perdão, onde ampare, nunca erra,

a vida em tôda q Terra
Para o Reino Divino de Jesus.

� BE�

Se

Oração da amizade

Agradeço, Senhor,
Cada afeição querida
Com que me deste à vida
Alegria, esperança, entendimento, amor...

Mor
Enaltece, por mim, a amizade que VEM

Resquardar-me q fraqueza em caridade infindo,

Sem perguntar porque não posso ginda

Entregar-me de todo à prática do bem.

Auxihando



Sé lotvado, Jesus, pole criatura boa

Que me escora em cominho,
Estendendo-me paz, reconjórto e carinho,
Toda vez que me encontra, auxilia ou perdog,

Faze brilhar, no mundo, o olhar brando e perfeito
Que me tolera as faltas, de hora a hora,
Que me percebe o anseio de melhora
E me ensina q servir sem notar meu defeito...

Santifica, na Terra, o ouwido que me escuta,
Sem espalhar a queixa e as aflições que faço,
Nos erros que cometo, passo q passo,
Nos meus dias de mágoa, sombra e luta!...

Abrilhanta, onde esteja, aquêéle coração 33
Que me acolhe nos dons da palavra serena
E nunca me censura e nem condena, Deus é Caridade
Quando me vejo em freva e irritação.

(Lembrança aos companheiros da Doutrina

Recama de esplendor para q Glória Celeste Espírita)

A mão, cuja bondade, em júbilo, prociamo,
Que me socorre e ampara aquêles que mais umo

No refúgio do lar que me fizeste.

Não guardes e nem fales, coração,
Palavras de azedume ou desesperação.
O verbo que escarnece, esfoqueis, envenena,
Traz em si mesmo a dolorosg pena

A Jesus, meu pólido louvor!... De amarga frustração!
Pelo gesto mais leve e pequenino Mui
Das santas afeições que me deste ao destmo, vêzes nós mesmos, trilha afora

Agradeço, Senhor!...
O pensamento que se desgrvora,
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Nas teias do ilusão sem motivo ou sem base,
Para sair do mel e regressar ao bem
Precisamos epenas de uma frase
Do carinho de alguem!

Na dor que nos renova,
Quantas vêzes na vida a gente espera
Simplesmente um sorriso,
Para fazer o esfórço que é preciso,
4 fim de não perder nas lágrimas da prova
A paz de fê sinceral...

Pensa nisso e abençoa
Aquela própria mão que te espunca ou aguilhos.
Fel, tristeza, EMArgura,
Transformam desvertura em maior desventura!
Se a mágoa te domina,
Observa a lição da Bondade Divina!
Se o komem tala o campo aos horrores da guerra,
Deus recama de verde as úlceras da Terra.
Cerre-se « moite fria,
Deus recompõe sem falta os fulgores do fia.
Atire-sc um calhou à fonte na ESPesmra,Deus protege a correnteE a fonte lava 2 pedra a beijos de água puraE prossegue indulgente,
Doce, clara, bendita,
Pertilizando o campo em que transito.
Isole-se à semente pequeninaNa clausura do chão
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É eis que Deus a ilumina
E eba foz a alegria e 9 fartura do pão!
Que a poda fira q plento a golpes destruidores
E Deus reveste o tronco em quréoias de flóres!...

Conquanto seja em tudo a Justiça perfeita
Que nos premia, amparo, aprimora e endireita
Pelo poder do amor incontroverso,
Deus quer que a Lei do amor seja cumprida
Para a glória da vida,
Nas mais remotas plagas do Universo!

Serve, Dois, COTAÇÃO,
À tolerância, à paz, & bondade e à unido!
Embora desprezado, anônimo, sózinho,
Agradece, em silêncio, q injúria, o pranto, o espinho
E sempe alegremente...
Dor é nova ascensão & Vida Supenor!...
Rende-te a Deus e segue para q frente.
Pois Drus é Caridade e q Caridade ardente
Tudo cobre de amor'...
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Bendita sejas sempre

Bendita sejas sempre, mão fraterna,
Que distribuis, caminho afora,
À segurança, o teto, a proteção e a mesa

Para sanar w dor da penúria que chora.

Bendita sejas pelo pano amigo,
Que entreteces ou limpas, a contento,

Suprimindo a nudez de quem voi pelo estrada,
Ante à injúria do pó, sob os golpes do vento.
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Bendita sejas nº desprendimento,
Com que dás à moeda, em sentido profundo,
No louvor co trabalho e no apo à bondade,

Reduzindo q aflição e 4 tristeza do mundo.

Bendita sejas na abnegação,
Sem que louros quaisquer busques Ou vises,
Quando estendes «a bênção da esperança
Aos irmãos fatigados e infelizes.

Bendita sejas pelo reconfório
Na generosidade doce e franca,
Quando levas consôlo e lenitivo
Aqueles que a doença humilha e esponca.

Bendita sejas na fidelidade
Com que te senttficas nO GMOT puro,
Em resquardando q infância desprezada,
Edificando as bases do furo.
Bendita sejas pela idéia nobre,
Com que gravas o Bem, na frase que le encerra,
Fuminando o verbo, onde o verbo se inscreva
Para q sublimação de tóda q Terra!...

Bendita sejas sempre, mão criadora,
Em tt, à caridade, atingindo apogeus,
Revela, em tóda parte, o Sal do Entendimento.
À Grandeza da Vida e a Presença de Deus.
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Louvor e súplica

Deus de eterna bondade,
Em prece de louvor,
Entrego-te minhulma!...

Sé bendito, meu Pai,
Por todos os recursos,
Ferramentas, processos e medidas
Dos quais te utlizaste,
4 fim de que ex perceba
Que tudo devo a HH...
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Agradeço-te, po,
O tesouro da vida,
À presença do amor,
À constância do tempo,
O sustento da fé,
O calor da esperança que me acena co porutr,
O santo privilegio de servir,
Ô pestsamento reto
Que me faz discernir
O que é male o que é bem,
No clara obrigação
De nunca desprezar ou de ferir alguém! ..
Agradeço-te, vinda,
A visão das estréias
A esmaltarem de glória o lor celeste,
As flóres do cominho,
Os braços que me tmparam
E os gestos de carinho
Dos corações queridos que me deste!...

Por íudo te agradeço...
E quêndo te aprouver
Despojar-me dos bens com que me exaltas,
Ensina-me, Senhor, a devolver
Tudo que me emprestoste...
Mas, por piedade, ok! Pai,
Erisome em tudo,
Por apoio e dever,
4 benção de aceitar
E o dom de compreender!...
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Er

Conversa com Jesus

Senhor! Não lastimamos tanto

Contemplar no caminho q pentra Sem nome,

Porque sabemos que
Os famintos de pão e os sedentos de POz;

Dói encontrar ma vida
Os que fazem a fome.

SoCoTrETaS

Ante aquéles que choram
Não lamentamos tanto,

qte estendes o braço
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Aos que gemem de angustia e de cinsaço;
Deploramos achar nas multidões do mundo
Os que abrem na Terra as do pranto,

Não lestimamos os que se esfalfam
Carregando a aflição de ferrea cruz,
De vez nós sabemos quanto assistes
Os humildes e os tristes;
Exstimamos os cérebros que brilham
E sonegam aq bug,

Não deploremos tanto os que suportam
Sarcasmo e solidão na carência de amor,
Porquanto tens us mãos, hora por hora,
No consólo e no apoio « todo ser que chora;
Lamentamos fitar os amigos felizes

comportas

ntoFf

que

Que alimentam a dor. 37

É por isso, Jesus, que nós te suplicamos: Convite de Natal
Não nos deixes seguir-te o pusso em vão,
Que o prazer do confôrto não nos vença, Enquanto a gloria do Natal se expande,
Livra-nos de tombar no pó da indiferença... Agui, ali, atém,
Inda que a provação nos seja amparo e guia, Tóda a Terra se veste de esperança
Foma e guarda em serviço o nosso coração. Para a festa do bem!...

Natal!... Refar-se a vida, alguém ressurge,
Nos clarões com que o Céu se te anuncia...
É Jesus a pedir-te que repartaos
Do teu pão de alegria.

�
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Para louvar-lhe os dons da Presença Evina,
Não digas, alma irmã, que nada tens;

rupieza do amor, no coração fraterno,
É o maiorde teus bens...

Quando o dia se esvai e q noite desce,io comando da sombra que a domina,
Para varrer q escuridão da estrada
Basta a luz de uma vela pequenina.

O deserto se esfalfa em longa sêde,
Na solidão em que se configura...
Se chega simples fonte,
Erlo mudado em flórida espessura!...

Ninguém sabe tão bem, senão aquele
Que a penúria desgasta ou desconforta,
O valor de uma veste contra o frio,
O tesouro de um prato dado à porta.

4 migalha de fórça é « base do Universo,
Desde a furna terrestre à estréla muis remota!...
Todo livro se escreve, letra a letra,
Compõe-se a melodia, nota em nota.
Ama irmã, no serviço da bondade,
Jamais te afirmes desfavorecide.
Pobres sementes formam ricas messes!
ássim também no vida...
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O cobertor, o pão, a prece, o abraço,
Uma frase de paz e compreensão
Podem criar prodígios de trabalho,
De reconfório e de ressurreição!...

4

Natal!... Dá de ti mesmo o quanto possas,
No amparo à retaguarda padecente;
Tóda bênção de auxtho é socorro celeste,

Que Deus amplia indefinidamente.

Natol!... Recorda o Mestre ds Bondade"...

Ele, o Cristo e Senhor, ,
Acendeu sóbre q Terra o so! do Nóvo Reino

Com migalhas de amor...
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Oração intima

Senhor!... Tu que me deste
Pas é consõto à vida,
Não me dês condição
Para espalhar na vida a sombra da discórdia,
Ou estender na estrada us pedras de aflição...

Tu que acendeste em mim

A buz do entendimento,
Na Jé com que me alteves,
Não consintas, Jesus, ue eu suprimo q esperança

Das estradas alheias.
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Tu que me concedeste o verbo edifiranie
Que nos induz
À pratica do bem,
Nunca me deixes formular palavra,
Capaz de rondenar ou de ferir alguém,

Tu que me desvendaste
O sublime valor de provação,
Que a Lei de Cousa e Efeito determina,
Não me faças entregue à queixa e no desencanto,
Em que eu posso esquecer à Justiço Divina.

Tu que me conferiste o privilégio
E a bênção do serviço,
Coma ensejo celeste e dóm perfeito,
Não permitas que eu viva sem trabalho,
Desfrutando o descanso sem proveito.

Nuquilo que deseje
E naquilo que eu sinta, pense, diga frçãa,
Contráriamente à Eterna Lei do Amor,
Em tudo quanto eu queira sem que quetras,
Não me aproves, Senhor! ..
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