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APRESENTAÇÃO

aden-Powell, fundador do Movimento 

Escoteiro,  sempre  enfatizava  o 

cumprimento  do  dever  religioso 

pelos  Escoteiros,  não  importando 

qual a sua crença religiosa.
B

“Ensinamos ao rapaz que cumprir  o dever 

para  com Deus não  consiste  unicamente  em 

inclinar-se  em face  da  Sua  infinita  bondade, 

mas em executar Sua vontade, pela prática do 

amor a nossos semelhantes. E o curioso é que 

esta obrigação do Serviço ao Próximo através 

de suas boas ações é uma das coisas que os 

Escoteiros  executam  com  grande  satisfação” 

(Baden-Powell).

Seguindo os ideais de Baden-Powell e com o 

objetivo de  auxiliar  os  jovens e os  adultos a 

melhor se encontrarem com Deus, a todos os 

momentos,  elaborou-se  esta  compilação  de 

orações  e  mensagens  que,  em  formato  de 



bolso, pode estar sempre à mão e em todas as 

atividades.

Sempre Alerta para ‘Melhor’ Servir!

Ton Kramer
Um Escoteiro de Espírito e Coração



PROMESSA ESCOTEIRA

Texto oficial da União dos Escoteiros do Brasil

Prometo pela minha honra 
fazer o melhor possível: para 
cumprir os meus deveres para 
com Deus e a minha Pátria, 
ajudar o próximo em toda e 

qualquer ocasião e obedecer a 
Lei Escoteira.

Tradução do texto original de Baden-Powell

Por minha honra, prometo que 
farei o melhor possível: para 
cumprir o meu dever para com 
Deus e o Rei; para ajudar o 

próximo em todas as ocasiões; e 
para obedecer a Lei do 

Escoteiro.



LEI ESCOTEIRA

Texto oficial da União dos Escoteiros do Brasil

1. O Escoteiro tem uma só palavra; 

sua honra vale mais do que a própria 

vida.

2. O Escoteiro é leal.

3. O Escoteiro está sempre alerta 

para ajudar o próximo e pratica 

diariamente uma boa ação.

4. O Escoteiro é amigo de todos e 

irmão dos demais Escoteiros.

5. O Escoteiro é cortês.

6. O Escoteiro é bom para com os 

animais e as plantas.

7. O Escoteiro é obediente e 

disciplinado.

8. O Escoteiro é alegre e sorri nas 

dificuldades.

9. O Escoteiro é econômico e respeita 

o bem alheio.

10. O Escoteiro é limpo de corpo e 

alma.



LEI ESCOTEIRA

Tradução do Texto original de Baden-Powell
1. A honra, para o Escoteiro, é ser digno 

de confiança.

2. O Escoteiro é leal ao Rei, à sua 

Pátria, aos seus Escotistas, aos seus Pais, 

aos seus empregadores e aos seus 

subordinados.

3. O dever, para o Escoteiro, é ser útil 

e ajudar o próximo.

4. O Escoteiro é amigo de todos e irmão 

dos demais Escoteiros, não importando a que 

país, classe ou credo o outro possa 

pertencer.

5. O Escoteiro é cortês.

6. O Escoteiro é amigo dos animais.

7. O Escoteiro obedece sem vacilar às 

ordens dos seus Pais, do seu Monitor, ou do 

seu Chefe Escoteiro.

8. O Escoteiro sorri e assobia sob todas 

as dificuldades.

9. O Escoteiro é econômico.

10. O Escoteiro é limpo no pensamento, na 

palavra e na ação.



O  HOMEM E A MULHER QUE PRETENDEMOS 
OFERECER À SOCIEDADE

Do Projeto Educativo da União dos Escoteiros do 

Brasil

Desejamos que os jovens que tenham sido 

Escoteiros  façam o  seu  melhor  possível  para 

ser:

Um homem ou uma mulher reto de 

caráter, limpo de pensamento, 

autêntico em sua forma de agir e 

digno de confiança.

Capaz de tomar suas próprias 

decisões, respeitar o ser humano, 

a vida e o trabalho honrado; 

alegre e capaz de partilhar sua 

alegria; leal ao seu país, mas 

construtor da Paz, em harmonia 

com todos os povos.

Líder a serviço do próximo.



Integrado ao desenvolvimento da 

sociedade, capaz de dirigir, de 

acatar leis, de participar, 

consciente de seus direitos, sem 

se descuidar de seus deveres.

Forte de caráter, criativo, 

esperançoso, solidário e 

empreendedor.

Amante da natureza e capaz de 

respeitar sua integridade.

Guiado por valores espirituais, 

comprometido com seu projeto de 

vida, em permanente busca de Deus 

e coerente com sua fé.

Capaz de encontrar seus 

próprios caminhos na sociedade e 

ser feliz.



Orações



ORAÇÕES ESCOTEIRAS 

∋ Do Lobinho
Senhor meu...
Ensina-me  a  ser  humilde  e  bondoso,  a  imitar  o  Teu 

exemplo, a amar-Te com todo o meu coração e a seguir o 
caminho que há de levar-me para junto de Ti.

Assim seja!

∋ Do Escoteiro
Senhor...

Ensina-me  a  ser  generoso,  a  servir-Te  como  Tu  o 
mereces,  a  dar  sem  medida,  a  combater  sem  temor,  a 

trabalhar sem descanso e a não esperar outra recompensa 
senão a de saber que faço a Tua vontade.

Assim seja!

∋ Do Sênior
Dá-me, Senhor:

um coração vigilante - que nenhum pensamento vil o 
afaste de Ti;

um coração nobre - que nenhum sentimento indigno o 
rebaixe;

um coração reto - que nenhuma maldade o desvie; e
um coração generoso para servir.

Assim seja!



∋ Do Escotista (I)
Pantera Grisalha

Senhor...

Diante  das  brasas  dessa  fogueira,  desejo  Te 

agradecer  a  oportunidade  que tenho de servir  ao 

Escotismo e a estes jovens.

Permita  que  eu  consiga  ser  como  o  efêmero 

fósforo,  capaz de iniciar  a combustão da madeira, 

contribuindo de forma discreta e eficiente em nosso 

Grupo,  para  que  os  jovens  assumam  seu  próprio 

desenvolvimento.

Sei  que,  assim  como nenhum  carvão  resultará 

igual  desse fogo,  a  realidade de cada Escoteiro  é 

diferente.  Permita  que  eu  tenha  a  humildade  de 

saber a quantas brasas posso conhecer e ajudar de 

cada vez em nossa Tropa.

Da mesma forma que essa fogueira é a reunião 

de  cada  galho  e  graveto,  permita  Senhor  que  eu 

sempre possa demonstrar minha confiança em cada 

jovem,  buscando conhecer  e apoiar  seu  ponto  de 

vista  individual  e  valorizar  suas  qualidades  e  seu 

desempenho, mesmo ao pouco calor.

Fortalece-me,  Senhor,  para  que  eu  tenha 

condições de ser um bom exemplo, como a chama 



do  fogo  serve  de  guia  para  o  encontro  fraterno, 

apesar dos ventos e da própria chuva.

Como  a  fogueira  aquece  a  todos  que  dela  se 

aproximam,  dai-me  forças  para  sempre  servir  ao 

próximo, sem escolher só a quem me agrade. Que 

meu amor à Pátria fortaleça também a paz mundial.

Que  vivendo  minha  religião,  eu  mantenha  o 

respeito  a  todas  as  demais.  Que  amanhã,  assim 

como  tentei  hoje,  aprimore  minha  prática  da 

Promessa Escoteira.

Permita que a eventual fumaça, assim como os 

falatórios  descabidos,  não me impeçam de ver  as 

estrelas e de mostrá-las no céu.

Senhor...

Eu te agradeço por estes instantes de silêncio, 

para refletir sobre minha ação, para meditar sobre 

minhas falhas e limitações e como poderei superá-

las em benefício de nossa Tropa.

Ajudai-me  a  bem  aplicar  o  Método  de  nosso 

Fundador, que já se encontra junto a Ti.

Como o gordo tronco carbonizado, que eu tenha 

calor  suficiente  para  também  acender  a  outros 

troncos,  capazes  de  manter  o  fogo  do  Escotismo 

vivo e cada vez mais forte,  sem distâncias e sem 

preconceitos.



Nesse grande Fogo de Conselho da Natureza, dá 

a cada criatura o alimento do solo, a saúde do ar 

livre e o reconforto do sono.

Assim seja!



∋ Do Escotista (II)
Senhor e Chefe meu...

Que  apesar  das  minhas  debilidades  me 

haveis  escolhido  como  Chefe  e  guardião  de 

meus  irmãos  Escoteiros,  fazei  que  minhas 

palavras iluminem seus passos pelo  caminho 

de Vossa Lei.

Que eu saiba mostrar-lhes vossas pegadas 

divinas na natureza que haveis criado, ensinar-

lhes  o  que  devo  e  conduzi-los  de  etapa  em 

etapa  até  Ti,  Senhor  meu,  no  campo  do 

repouso e da fartura, onde haveis estabelecido 

Vossa barraca e a nossa, para a eternidade.

Assim seja!

∋ Pela Sabedoria
Dai-nos  força,  Senhor,  para  aceitar  com 

serenidade tudo o que não possa ser mudado.

Dai-nos coragem para mudar o que possa e 

deva ser mudado.

E dai-nos sabedoria, Senhor, para distinguir 

uma coisa de outra.



Assim seja!



∋ Iniciando a Atividade
Senhor...

Fazei de mim um instrumento de Vossa paz.

Onde exista ódio, que eu leve Amor; onde exista 

discórdia,  leve Harmonia;  onde exista erro,  leve a 

Verdade; onde exista dúvida, leve a Fé; onde exista 

desespero, leve a Esperança; onde exista treva, leve 

a Luz; onde exista a tristeza, leve a Alegria.

Fazei,  Senhor,  que  eu  não  procure  tanto  ser 

consolado, mas sempre consolar, ser compreendido, 

mas  compreender,  ser  amado,  mas  amar.  Pois  é 

dando que recebemos,  é esquecendo-nos que nos 

encontramos, é perdoando que somos perdoados e 

é morrendo que ressuscitamos para a Vida Eterna.

Assim seja!

∋ Às Refeições (I)
Uns têm e não podem; outros podem e não têm; 

nós, que temos e podemos, bendigamos ao Senhor.

Assim seja!

∋ Às Refeições (II)
Senhor...



Dai pão aos que têm fome de pão e dai, aos que 

têm pão, fome de Vós.

Assim seja!



∋ Pela Manhã
Senhor...

Vós que estendestes o céu como imensa barraca 

sobre  nós,  olhai  misericordioso  a  Vossos  filhos  já 

alertas na aurora de um novo dia. Afastai, Senhor, 

desta atividade, tudo que possa ofender-Vos, e uni-

nos para ajudarmo-nos mutuamente, a fim de que 

este dia transcorra entre amizade e alegria.

Assim seja!

∋ À Noite
Senhor...

Depois de um dia cheio de trabalhos e de lutas, 

queremos  repousar  nossos  corpos  fatigados.  Velai 

sobre nossas barracas, a fim de que o nosso sono 

seja  descanso  para  mais  trabalharmos  no  dia  de 

amanhã.

Afastai  os  perigos  de  nosso  acampamento; 

cercai-o  com  o  calor  de  Vossa  Bondade.  Perdoai, 

Senhor,  todas as nossas faltas,  para que nós,  que 

vamos dormir sob as estrelas, possamos fazê-lo em 

Vossa Graça. Estendei Vossa Guarda em torno deste 

acampamento, para que nos defenda contra todo o 

mal.



Assim seja!



ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO (I)
Senhor...

Eu  te  agradeço  a  vida,  os  dons  que  me 

deste,  a  paz  que  a  minh’alma  desfruta 

comovida.

A grande alegria que me traz a certeza de 

Tua companhia!

A fé, o amor, a esperança, a benção radiosa 

da alegria, nova em cada manhã, a confiança, 

o pão que dá força e sustento.

O lar e os amigos, o abrigo, o nobre trabalho 

que me alenta.

Por  tudo  isso  e  por  tudo  aquilo  que  não 

consigo me lembrar, minh’alma se ajoelha em 

gratidão.

Assim seja!



ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO (II)
Obrigado, Senhor...

Por mais um dia que me dás, pelo alimento 

à minha mesa, pela família da qual sou parte, 

por  amar  aos  meus  irmãos,  por  buscar  ser 

sempre justo, por saber perdoar as ofensas e 

pela consciência das minhas faltas.

Obrigado, Senhor...

Por crer em Ti, por amar a Tua Igreja, pelo 

bem  que  pude  praticar  e  pelo  mal  que  eu 

soube evitar.

E  porque  me  deste  a  fé,  me  alimentas  a 

Esperança e me fazes filho da Tua Caridade.

Por tudo, enfim...

... obrigado, Senhor!

Assim seja!



ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO (III)
Pe. Roque Schneider

Obrigado,  meu  Cristo-amigo,  por  todos  os  amigos-

Amigos que levo no coração! Eles são uma continuidade, 
uma simples e maravilhosa extensão da Tua amizade para 

comigo, no mistério da Redenção!
Como  fundo  musical  da  minha  prece  eu  absorvo,  de 

alma contente, a mensagem desta canção:
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças 

dou  pelo  futuro  e  por  tudo  que  passou...  Pelas  bênçãos 
derramadas, pela dor, pela aflição. Pelas graças reveladas, 

graças dou pelo perdão.
Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também. 

Pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm. Pela 
escuridão  da  noite,  pela  estrela  que  brilhou.  Pela  prece 

respondida e a esperança que falhou.
Pela cruz e o  sofrimento  e também ressurreição.  Pelo 

amor, que é sem medida, pela paz no coração. Pela lágrima 
vertida, e o consolo, que é sem par. Pelo dom da eterna vida 

sempre graças hei de dar!
Pela luz, que se infiltra através das nuvens, adivinha-se o 

sol.  Pela  luz  que  atravessa  as  nuvens  da  minha  vida, 
vislumbro Deus, nos mínimos detalhes do cotidiano.

Deus, resposta das mais secretas aspirações humanas, 
fonte da minha Paz, objetivo dos meus trabalhos, dos meus 

ofertórios, da minha oração.



E,  por  isso,  eu  canto  um  hino  à  vida,  do  fundo  do 
coração, tentando musicalizar  todo o meu existir,  com as 

notas da alegria, do otimismo e da gratidão.
Assim seja!



ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO (IV)
Obrigado, Senhor...

Pelos  dois  olhos  que  Tu  nos  deste.  Com  eles 

podemos  ver  o  céu,  as  nuvens  errantes,  o  mar 

verde, beijando a areia,  o  pôr  do sol,  as  flores,  o 

mundo enfim, numa sinfonia de cores.

Mas ao lado da nossa alegria, há a tristeza dos 

cegos. Nós Te pedimos por eles, Senhor! Dá-lhes fé 

e a luz interior.

Obrigado, Senhor...

Pelas  duas  mãos  que  Tu  nos  deste.  Com  elas 

podemos, na escola ou no lar, não só escrever, mas 

também trabalhar.

Abençoa as mãos que acalentam um filho no seio 

e as mãos que acalentam um filho alheio.

Abençoa  as  mãos  que  semeiam,  as  mãos  que 

curam,  as  mãos  que  constroem,  as  mãos  que 

escrevem, as mãos que criam o belo, as mãos que 

em  defesa  atalham  e  a  todas  as  mãos  que 

trabalham.

Obrigado, Senhor...

Porque  nos  deste  dois  pés  tão  perfeitos,  que 

podem andar,  sem nunca cansar.  Conduze-os,  por 

favor, na trilha do bem e na trilha do amor.



Assim seja!



ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO (V)
Adriano A. Chaves

Eterna dívida contraímos de Vós, ó Senhor, 

pelo  barro  que  em  carne  transformastes, 

primeiro  passo  da  nossa  efêmera  existência, 

como  também  pelos  jovens  estudantes  que 

enfim florescem médicos.

Não  há,  portanto,  ações  ou  palavras  que 

expressar possam a imensa gratidão por tudo 

que  só  o  Vosso  infinito  Amor  poderia  nos 

conceder:  o  dom  da  inteligência,  a  família 

carinhosa,  os  valorosos  amigos  e, 

principalmente, a inestimável Chama da Vida. 

Chama da qual, conquanto cristãos e médicos, 

passamos agora a ser guardiões responsáveis 

maiores de viva mantê-la na alma de todos os 

homens.  Abençoados  somos,  por  fim,  pela 

oportunidade que mais uma vez nos estendeis: 

de  contra  a  morte  lutar,  não  apenas  com a 

técnica médica, posto que a lide seria inglória, 

mas também com fervorosos corações,  a fim 



de que, algum dia, quiçá, a carne finalmente 

não mais ao barro retorne.

Assim seja!



ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO (VI)
Senhor...

Por vezes senti o meu corpo fraquejar e Tu 

estendeste a mão e ergueste-me.

Por vezes senti minha alma se abater e Tu 

me deste coragem para prosseguir.

Por vezes senti  meu espírito desvanecer e 

Tu  enviaste  o  teu  próprio  espírito  para  me 

consolar.

Hoje, a vitória é minha... e a Ti, meu Deus, 

toda a honra e toda glória, eternamente.

Assim seja!



ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO (VII)
Senhor...

No  corre-corre  de  nossa  vitória  diária, 

esquecemos tantas vezes de Te agradecer.

Obrigado,  Senhor,  pelos  meus  pais  e 

amigos,  por  todos  aqueles  que  entraram  na 

minha  história  de  vida  e  me  ensinaram  a 

crescer, a ser mais gente.

Obrigado pelo término desta longa jornada.

O mais sincero agradecimento a Ti, Senhor, 

que nos confiaste a vida.

Através de nossa fé, de nossas orações, de 

nosso  amor,  Te  agradecemos  por  tudo  que 

fomos,  que  somos  e  ainda  seremos  e, 

principalmente, por nunca nos ter deixado nos 

momentos  difíceis  e  por  nos  ter  permitido 

chegar aqui.

Assim seja!



ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO (VIII)
Senhor...

Desde  o  início  de  nossa  caminhada,  Tu 

estavas conosco.

Dias e noites se passaram.

Vitórias foram conquistadas.

Derrotas foram superadas.

Amizades foram criadas.

Conhecimentos foram adquiridos...

E  agora que alcançamos o  nosso objetivo, 

vimos  Te  louvar,  Te  agradecer  e  Te  oferecer, 

humildemente,  a  vida,  o  amor,  a  felicidade, 

enfim, a vitória deste momento.

Por tudo isso...

... Obrigado, Senhor.

Assim seja!



ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO (IX)
Recebi o que não pedi!

Pedi a Deus para ser forte, a fim de executar 

projetos grandiosos. E Ele me fez fraco, para 

conservar-me humilde.

Pedi  a  Deus  que  me  desse  saúde,  para 

realizar grandes empreendimentos. E Ele deu-

me a doença, para compreendê-Lo melhor.

Pedi a Deus a riqueza, para tudo possuir. E 

Ele deixou-me pobre, para não ser egoísta.

Pedi  a  Deus  poder,  para  que  os  homens 

precisassem de mim. E Ele deu-me humildade, 

para que d’Ele eu precisasse.

Pedi a Deus tudo para gozar a vida. E Ele 

me deu a vida para gozar de tudo.

Senhor...

Não recebi nada do que pedi, mas deste-me 

tudo o que eu precisava e, quase nada, contra 

a minha vontade.

As preces que não fiz foram ouvidas.

Louvado sejas, ó meu Deus!



Entre todos os homens, ninguém tem mais 

do que eu!

Assim seja!



ORAÇÃO DOS AMIGOS

Adriana Zuchetto

Senhor...

Eu Te dou graças pelo amigo que me destes.

É através de sua presença que Tu ficas ao 

meu lado.

Olhando para seus olhos, descobri o sentido 

profundo que se oculta no Teu próprio olhar!

Deixando-me  cativar  pelo  seu  contagiante 

sorriso, aprendi também a sorrir.

Ouvindo suas confidências sinceras, aprendi 

a escutar a tua voz.

Recebendo  tantas  formas  de  carinho, 

aprendi a amar os que vivem comigo.

Partilhando  a  vida,  a  fé,  os  erros,  as 

lágrimas e as alegrias, eu Te admirei no rosto 

de eu amigo.

Graças Te dou, meu Deus, porque Te revelas 

em  gestos  tão  humanos,  que  posso 

experimentar-Te  sempre  na  pessoa  deste 

amigo que me ama!



Faze que  ele  seja  muito  feliz  e  que  eu  Te 

encontre  sempre  na  transparência  da  nossa 

amizade.

Assim seja!



ORAÇÃO DA CONFIANÇA (I)
Não sei como, mas sei que Deus responde 

às orações. Embora a hora de sua resposta não 

se  anuncie  ainda,  mais  cedo  ou  mais  tarde 

chegará.

A minha parte é pedir e confiar.

Não sei de Deus dará a resposta que espero, 

mas a resposta a Ele deixo, pois sua vontade é 

sempre o amor.

Senhor...

A primeira coisa que vou Te pedir é saúde, 

um corpo forte e uma mente sadia.

Depois,  dá-me  a  capacidade  para  pensar 

com clareza.

Dá-me  coragem  para  seguir  caminhando 

quando o caminho for difícil.

E dá-me a confiança verdadeira.

Finalmente, Senhor, faz-me sentir que estás 

sempre comigo, que eu não caminho só.

Senhor...



Estas cinco coisas eu Te peço e agradeço e, 

o resto, farei por mim mesmo.

Assim seja!



ORAÇÃO DA CONFIANÇA (II)
Senhor...

Nada temo.

Ainda  que  aparentemente  esteja  só,  o 

Senhor está comigo e junto a mim.

Legiões de anjos caminham à nossa frente e 

às  nossas  costas e a  cada lado de  nós,  pois 

que eu levo a cadeira da Majestade. São eles 

os seus batedores e os meus, e estão atentos.

Não  se  aproximará  de  nós  o  perigo  e  o 

inimigo.  Toda  energia  de  malefício  será 

transformada em benefício.

Pois eis que segue comigo o Senhor. E nossa 

caravana  não  tropeçará  nas  pedras  do 

caminho, pois elas se tornarão flores à nossa 

passagem.

Eis que seguimos com o Senhor.

Assim seja!



ORAÇÃO DO ECÓLOGO

Pai...

Eu Te saúdo na aurora deste novo dia e venho, se 

me permites, celebrar a missa da criação, tendo a 

Terra por altar e como oferenda o esforço imenso à 

vida por firmar-se a existir.

Como ser consciente, sinto, Senhor, que me cabe 

a missão sacerdotal de intermediário entre o Criador 

e  a  Criação  e  a  suprema  responsabilidade  de 

preservar a vida, promovê-la em toda parte onde ela 

tiver necessidade de estímulo e amparo.

Abre-me  o  entendimento  para  que  eu 

compreenda as leis da Natureza e dá-me força para 

pô-las em prática...

Que  eu aprenda a  usar  os  bens  da Terra.  Que 

jamais  tire  deles  para  mim,  mais  do  que  o 

necessário.

Que  eu  aprenda  a  gerenciar  os  recursos  da 

Natureza visando o maior bem de todos os seres, os 

de agora e os que vierem depois de mim.

Que  eu  aprenda  a  cuidar  que  a  Terra  jamais 

venha a se tornar um lugar de desolação e sim o 

paraíso  primitivo,  onde  todas  as  formas  de  vida 



possam  evoluir  em  busca  da  sua  mais  alta 

realização.

...  Para  que  não  frustrem,  Senhor,  os  teus 

propósitos e a finalidade que determinastes para o 

mundo ao criá-lo...!

Assim seja!



ORAÇÃO DA FUTURA MÃE

Irmão Joaquim Sfredo

Senhor...

Tu confiaste em mim para que eu continue 

dando vida.

É  sumamente  agradecida  e  com tremor  e 

temor que penso nesta responsabilidade.

Sei  que  o  mundo  depende  um  pouco  de 

mim. Sei  que transmitirei  a meus filhos quilo 

que eu for.

Tudo o  que digo, o  que faço, tudo o que 

sou, toda a minha história, isso vou transmitir 

aos meus filhos.

Ajuda-me  a  desempenhar,  segundo  teu 

plano, essa missão sublime e meritória, mas, 

ao  mesmo  tempo,  árdua  e  de  suma 

responsabilidade.

Assim seja!



ORAÇÃO DA MÃE (I)
Frei Almir Ribeiro Guimarães

Senhor...

Aqui  estou  em  novamente  em  Tua  presença.  Eu  Te 
agradeço o lar que me deste, as crianças que enchem minha 

vida de alegria, o marido que me ampara, me apóia e me 
quer bem.

Minha história já é bem longa! Já não sou mais aquela 
mocinha dos sonhos dourados e de fantasia incontrolável! 

Olhando a estrada percorrida só tenho que Te agradecer!
As alegrias que meus filhos me dão valem mais do que o 

ouro precioso. Eu Te agradeço a coragem que me deste de 
aceitar situações delicadas na trajetória de minha vida.

Eu  Te  agradeço  a  energia  que  me  deste  para  ficar 
vigilante ao lado de meu filho que esteve doente durante 

vários meses.
Eu Te agradeço as cruzes que a vida me deu e que, com 

Tua força, em pude abraçar e assim me tornar grande por 
dentro.

Neste instante eu sinto que minha vida está cheia de 
sentido e de vigor!

Na  simplicidade  das  coisas  de  cada  dia,  nas 
preocupações e nos projetos de cada instante, na atenção e 

no cuidado por meus filhos, Senhor, em tudo isso, eu sou 
mãe.



Neste momento eu Te suplico, Senhor, de toda bondade, 
a coragem e a energia de continuar  a ser  a mãe que Tu 

queres  que eu seja.
Abençoa, Senhor, os filhos que são a ventura de minha 

existência. Que tua presença se infiltre nas paredes de meu 
lar!

Assim seja!



ORAÇÃO DA MÃE (II)
Senhor...

Dai-me a sabedoria de educar meus filhos 

como Vós quereis,  de ver em cada um deles 

Vossa imagem, de  desenvolver  neles  o  amor 

fraterno,  de  alimentar  neles  o  desejo  de  se 

assemelharem  a  Vós,  de  fomentar  neles  a 

vocação que Vós lhes inspirais.

Senhor...

No encaminhamento desses seres queridos 

que confiastes aos meus cuidados, ajudai-me a 

animar sempre e nunca desanimar, a ser como 

Maria, exemplo de Mãe, a seguir com bondade 

e inteligência a sua caminhada.

Senhor...

Escutai a minha prece.

Acima de tudo eu Vos peço que meus filhos 

permaneçam  sempre  perto  de  Vós,  não 

somente durante a peregrinação terrestre, mas 

para os infindos dias da eternidade.

Assim seja!



ORAÇÃO DA MÃE (III)
Senhor...

Toma conta de meu filho.

Somente por Tua graça eu abriguei meu filho em 

meu  corpo,  e  ele  será  para  mim  sempre  uma 

criança.  Tu  determinaste  que  haveria  eu  de 

agasalhá-lo,  alimentá-lo,  protegê-lo  e educá-lo  por 

toda  a  minha  vida.  Recebi  com  alegria  Tua 

determinação.  E  faço  o  melhor  que  posso,  em 

minhas  humanas  limitações.  Mas  posso  eu  bem 

pouco em missão tão  grande.  E  somente  por  Tua 

inspiração tenho caminhado.

Que  possa  eu  olhá-lo  dormir  e  dizer:  “Sou 

venturosa de tê-lo comigo”.  E nenhuma frustração 

que  seja  minha  hei  de  atribuir-lhe.  Antes,  hei  de 

agradecer-lhe por meu crescimento.

Renova meu espírito. Rejuvenesce-me, para que 

possa eu ser como um companheiro para meu filho.

Pois que não seria justo pedir que envelhecesse 

a ele para maior proximidade de sua mãe.

Toma conta de meu filho. Põe sobre sua cabeça 

Tua mão. Livra-o de todo mal. Inspira-o para o amor 

e a fartura.



Dou-Te  graças,  Senhor,  por  me teres  escolhido 

para a maternidade.

Assim seja!



ORAÇÃO DA MÃE (IV)
Tempo não há, Senhor, para me ajoelhar...

No entanto,  preciso e quero estar  unida a Vós. 

Preciso renovar constantemente as minhas forças, e 

que meus trabalhos se tornem louvor.

Por isso compus este salmo singelo:

Sono  interrompido  tantas  vezes,  bendizei  ao 

Senhor!

Mamadeiras e fraldas, bendizei ao Senhor!

Sopinhas e inapetências, bendizei ao Senhor!

Falta de babá, bendizei ao Senhor!

Sorrisos e encantos, bendizei ao Senhor!

Sim, bendigo ao Senhor...

Pela  trama  dos  meus  dias,  pela  renúncia  que 

exigem, pelas alegrias que me dão.

Bendigo  ao  Senhor  pelo  filho  que  trago  nos 

braços e por aquele que promete vir.

É um salmo singelo, meu Deus, mas, se tempo 

não tenho para melhor rezar, seja este o meu ato de 

amor.

Cada instante do meu dia, bendizei ao Senhor!

Assim seja!



ORAÇÃO DA MANHÃ (I)
Senhor...

No silêncio deste dia que amanhece, venho 

pedir-Te a paz, a sabedoria e a força.

Quero  olhar  hoje  o  mundo  com  os  olhos 

cheios de amor, ser paciente e compreensivo, 

manso e prudente.

Quero  ver  os  meus  irmãos  além  das 

aparências,  quero  vê-los  como Tu  mesmo os 

vês  e,  assim,  não  ver senão o  bem de cada 

um.

Cerra meus ouvidos a toda calúnia. 

Guarda minha língua de toda maldade.

Que só de bênçãos se encha meu espírito.

Que  eu  seja  tão  bondoso  e  alegre,  que 

todos aqueles que se achegarem a mim sintam 

a Tua presença.

Reveste-me da Tua  beleza,  Senhor,  e  que, 

no decurso deste dia, eu Te revele a todos.

Assim seja!



ORAÇÃO DA MANHÃ (II)
Senhor...

Nesta  hora  matinal,  começo  de  um  novo 

dia, Vossa benção nós Vos pedimos.

Paz e sabedoria e alto poder de, com olhos 

de amor, ao mundo ver.

Fazei-nos  pacientes,  Senhor,  e 

compreensivos,  também,  onde  quer  que 

estejamos.

Por  pura  intuição  pressiva,  além  das 

aparências do mal, só ver o bem.

Surdo ouvido à  calúnia,  à  voz que mente. 

Meu falar seja honesto e consciente.

Que  se  revele  em  mim,  Senhor,  a  Vossa 

bondade.

Assim seja!



ORAÇÃO DA MANHÃ (III)
Senhor...

Que esta manhã seja início de um novo tempo, 

em que possamos nos conhecer melhor,  conhecer 

melhor  nossas  aspirações  e  nos  compreendamos 

mais e mais em nossas limitações.

Que cada um de nós sinta e viva as dificuldades 

dos outros. Que ninguém fique alheio aos momentos 

de cansaço, dissabor e desânimo do próximo. Que 

nossas discussões não nos dividam, mas nos unam 

na busca da verdade e do bem.

Que cada um de nós, ao construir a própria vida, 

não  impeça  o  outro  de  viver  a  sua.  Que  nossas 

diferenças  não  excluam  ninguém  da  comunidade. 

Que olhemos para cada um, Senhor, com Teus olhos 

e nos amemos com o Teu coração.

Que  a  nossa  fraternidade  não  se  feche  em  si 

mesma, mas seja disponível, aberta e sensível aos 

problemas de cada um.

E  que,  no  fim  de todos  os  caminhos,  além de 

todas  as  buscas,  e  depois  de cada encontro,  não 

haja  vencidos  nem  vencedores,  mas  somente 

irmãos.

Assim seja!



ORAÇÃO DA MANHÃ (IV)
Criador generoso da luz, que criastes a luz 

para o dia, com os raios primeiros da luz, sua 

origem o mundo inicia.

Criastes no quarto dia a rota chamejante do 

sol e das estrelas, da luz fulgurante.

Assim, à luz e às trevas limites Vós fixais. 

Dos meses o começo marcastes com sinais.

Sob  o  comando  do  homem  a  todos 

colocastes, para que a Vós servissem, servindo 

a quem criastes.

Fazei  a luz brilhar em nosso coração. Tirai 

da mente as trevas, da culpa a servidão.

A  Vós,  Deus  uno  e  trino,  em nosso  amor 

cantamos; nas criaturas todas, somente a Vós 

buscamos.

Afastai,  pois,  os  homens,  de  uma  fatal 

cilada;  que  o  Criador  não  perca  a  criatura 

amada.



Dai-nos no céu o prêmio, dando na terra a 

graça,  e  assim  chegar  possamos  à  paz  que 

nunca passa.

Assim seja!



ORAÇÃO DA MANHÃ (V)
Senhor...

Obrigado por mais este dia.  Dá-se, a cada 

novo dia, o milagre da vida, renovado. Renova-

me a mim com ele.

Possa eu fazer o que é de mim esperado. 

Dá-me mãos e pés e olhos e boca e ouvidos 

para  cumprir  neste  dia  a  missão  que  me  é 

destinada.  Não  faça  eu  um único  gesto  que 

possa  ofender  a  qualquer  de  teus  filhos 

criados.  Dá-me  palavras  macias  e 

consoladoras para falar aos justos e fracos, aos 

humildes  e  afetivos.  E  se  tiver  que  usar  as 

duras  para  falar  aos  opressores,  que,  ainda 

que ásperas, sejam elas inspiradas por Ti.

Que  minhas  mãos  sirvam para  acariciar  e 

construir,  e  meus  pés  conduzam-me  pelo 

caminho do equilíbrio e da alegria. Banha-me, 

Senhor,  com tua  luz,  e  este  será  um dia  de 

grande  beleza.  O  ar  que  respiro  me  trará 

saúde,  assim como todo  alimento  que  me é 



dado por Ti.  Põe,  sobre minha cabeça,  a  tua 

mão,  e  toma conta de  meu corpo e de  meu 

pensamento.

Assim seja!



ORAÇÃO DOS NAMORADOS

Attilio Hartmann

Sabe, Cristo...
Nós estamos amando...
Você foi alguém que amou. E como amou!
Amar é estar junto de quem se ama, fisicamente, 

se possível; espiritualmente, sempre.
Por  isso,  Cristo,  não  deviam  dar  tantos  títulos 

para Você... deviam dizer, simplesmente, que Você 
amou!

Nós estamos amando, Cristo.
É sensacional, sabe?
Só que,  às vezes,  nós ficamos em dúvida.  Fica 

naquela  de  querer  saber  se  está  amando  ou  só 
gostando.

Gostar, a gente gosta de coisas. Amar, a gente 
ama gente!

Para amar é preciso ter coragem. Porque amar é 
assumir  o  outro,  todo,  inteirinho,  com  suas 
qualidades e com seus defeitos, não é mesmo?

Se  a  gente  fica  só  no  gostar,  os  defeitos  vão 
obscurecendo  as  qualidades,  mais  e  mais,  e  de 
repente, o “grande amor” já era!

Cristo...  Que  nós  tenhamos  coragem  de  amar; 
amar mesmo, como Você amou.

Continua conosco enquanto estamos namorando.
E, obrigado, Cristo, porque a gente se conheceu!



Assim seja!



ORAÇÃO DA NOITE

Boa noite, Pai...

Termina o dia, e a Vós entrego meu cansaço.

Obrigado por tudo e... perdão.

Obrigado pela esperança que hoje animou 

meus passos, pela alegria que vi no rosto das 

crianças.

Obrigado  pelo  exemplo  que  recebi  dos 

outros.

Obrigado também pelo que me fez sofrer...

Obrigado  porque  naquele  momento  de 

desânimo,  lembrei-me  de  que  vós  sois  meu 

Pai.

Obrigado  pela  luz,  pela  noite,  pela  brisa 

compreensiva e carinhosa.

Obrigado  pela  comida  que  foi  servida  em 

nossa mesa.

Obrigado  pela  compreensão  e  pelo  amor 

que  encontrei  nas  pessoas  de  casa  e  nos 

amigos.

Obrigado por tudo, Senhor.



Assim seja!



ORAÇÃO DO PAI (I)
General Douglas MacArthur

Dai-me um filho, Senhor, que seja forte bastante 

para saber quando é fraco e suficientemente bravo 

para  enfrentar  a  si  mesmo  quando  estiver  com 

medo;  que  seja  orgulhoso  e  altivo  quando 

honestamente  vencido  e  humilde  e  generoso  na 

vitória.

Dai-me um filho cujos desejos não tomem o lugar 

das  obrigações;  um  filho  que  se  conheça  e  que 

saiba que o conhecimento de si mesmo é a pedra 

fundamental de toda a sabedoria.

Guia-o,  suplico-Vos,  não  pelos  caminhos  das 

facilidades  e  do  conforto,  mas  sob  o  acicate  das 

dificuldades e das exigências morais. Que ele saiba 

manter-se  de  pé  nas  tempestades  e  saiba  ser 

compassivo para com os que fracassam.

Dai-me um filho cujo coração seja puro e cujos 

objetivos sejam elevados; um filho que se domine 

antes de procurar os outros; que se preocupe com o 

futuro, sem nunca esquecer o passado.

E,  depois  que  lhe  houverdes  concedido  todos 

esses dons,  dai-lhe também, suplico-Vos,  bastante 

senso de humor, de modo que possa ser sério sem 



levar-se  demasiadamente  a  sério.  Dai-lhe 

humildade,  para  que  possa  lembrar-se  da 

simplicidade  da  verdadeira  grandeza,  do  espírito 

esclarecido da verdadeira sabedoria e da ternura da 

verdadeira  fortaleza.  Então,  eu,  seu  pai,  poderei 

murmurar: “Não vivi em vão!”.

Assim seja!



ORAÇÃO DO PAI (II)
Senhor...

Toma conta de meu filho.

Protege de todo mal o filho de meu sangue, 

conforme  Tua  determinação.  Ilumina-lhe  o 

caminho sempre. Que seja ele forte de saúde e 

pensamento,  e  lúcido  e  tranqüilo,  amigo  e 

amável,  trabalhador  e  justo.  Dá-lhe 

discernimento para escolher, entre os amigos, 

os  mais  sinceros  e  mansos.  Que  a  ninguém 

possa fazer o mal, assim como mal não possa 

fazer-lhe quem quer que seja.

Dá-me paz, coragem, determinação e amor 

para  estar  junto  de  meu  filho  e  protegê-lo. 

Sabedoria, para aconselhá-lo. Liberdade, para 

segui-lo sempre na grande jornada da vida. E 

que, velho, possa eu dizer: “Nunca o perdi...”

Glória  a  Ti,  Senhor,  pela  graça  da 

paternidade.

Assim seja!



ORAÇÃO DO PAI (III)
Senhor...
Já não sou mais uma criança. Tenho impressão de que 

estou chegando à plenitude de meus dias.
Meu lar,  meus filhos, minha mulher, meu trabalho me 

dizem que já realizei alguma coisa!
Hoje, volto meus olhos para os filhos que tua bondade 

me concedeu!
Não posso esconder a minha alegria incontida de ser pai!
Quando nasceu meu primeiro filho, meu coração quase 

explodiu de alegria.
Depois vieram os outros e a alegria continuou.
Senhor...
Neste dia eu Te dou graças pelos filhos que me deste.
Não posso esconder, nesta hora, uma certa preocupação.
Eles são tão frágeis, eles têm tantas riquezas escondidas 

nessa fragilidade.
De  noite,  quando  eles  estão  dormindo,  eu  vou 

contemplá-los no quarto. Fecho os olhos e penso no futuro.
Quem serão eles? Que lhes reserva a vida?
Quero ser amigo de meus filhos, quero escutá-los, quero 

servir a cada um deles. Quero rir, quando estiverem rindo. 
Quero chorar com eles.

Senhor...
Faze com que eu saiba respeitar a personalidade de cada 

um deles.
Faze, Senhor, com que eu seja paciente e compreensivo.
Neste dia, eu imploro Tuas mais ricas bênçãos para os 

filhos da minha vida.



Assim seja!



ORAÇÃO PELA AMIZADE (I)
Pe. Roque Schneider

Senhor...
Como é bom a gente precisar de gente,  dos 

outros.  Você  colocou  em  nós  a  limitação,  e  a 
amizade é uma exigência dela, pois a limitação 
chama a amizade.

É esta  limitação -  graça  divina,  que nos  faz 
caminhar ao encontro do outro! É esta limitação 
humana  -  graça  divina  -  que  nos  faz  menos 
egoístas, auto-suficientes e... mais humildes!

Sabe,  Senhor,  na  verdade  este  sentir-se 
sozinho,  desamparado,  incompleto,  fraco  e 
limitado,  este  precisar  do  outro  nos  leva, 
inexoravelmente,  à  pura  amizade:  Você.  Pois 
Você é diálogo, amor, comunicação, doação!

“Em um mundo que se  faz  deserto teremos 
necessidade de encontrar  um amigo!”  e  o  que 
mais  necessitaremos na  vida  é  de alguém que 
nos  leve  a  realizar  o que podemos  e  devemos 
fazer.  E  é  nisso  que  consiste  a  função  do 
verdadeiro amigo.

Senhor...



Obrigado por tudo o que Você é dentro de nos 
e de nossa comunidade e ensine-nos a ser para 
todos um sinal de Sua amizade!

Assim seja!



ORAÇÃO PELA AMIZADE (II)
Senhor...

Faça com que eu partilhe a vida com meus 

amigos. Que eu lhes dê o que tenho de melhor. 

Que  os  aceite  e  os  ame  como  são,  com  as 

riquezas e limitações que têm.

Que eu cresça com eles, com o que têm de 

bom,  e  com  eles  carregue  o  fardo  de  suas 

falhas,  encorajando-os  a  melhorar  com  a 

minha fraternidade.

Senhor...

Que eu seja tudo para cada um deles. Que a 

todos dê minha simpatia, minha solidariedade, 

meu tempo, minhas atenções.

Que  eles  sempre  encontrem  em  mim  um 

verdadeiro  amigo,  pois  não  lhes  quero  dar 

outra coisa a não ser Você.

Senhor...

Esteja Você entre nós, e nós seremos para 

sempre verdadeiros amigos.

Assim seja!



ORAÇÃO PELA AMIZADE (III)
Senhor...
Bem mais suave é a vida do homem que tem 

amigos. Eles são como a brisa a acariciar-nos o 
rosto. Bem mais agradáveis são os dias quando 
se conta com eles. Grande é o júbilo daquele que 
se sabe especial no coração do outro. E, mesmo 
para  o  homem  que  se  vê  obrigado  a  viver 
distante de seus amigos, deliciosa é a certeza de 
tê-los.

Os  amigos são como estrela  guia,  a  dar-nos 
rumo e iluminar-nos os caminhos. Anjos a velar-
nos com ternura. Fontes de água fresca a matar-
nos  a  sede.  Árvores  frondosas  em cuja  sombra 
descansamos o espírito. Eles são como chuva a 
fertilizar-nos os campos da criação.

Lembra-te,  Senhor,  de  meus  amigos.  Que 
nada  lhes  falte:  paz,  fartura,  saúde,  conforto, 
ternura.

Conserva-os a meu lado - não me falte o seu 
apreço, pois que este me é muito caro. Possa eu, 
Senhor, merecer o seu desvelo - sou, com isso, 
muito  honrado.  Seu  amor  me  dignifica  e 



fortalece.  Benditos  sejam meus  amigos.  E  a  Ti 
também bendigo por aproximar-nos neste mundo.

Assim seja!



ORAÇÃO PELO AMOR

Senhor...
Achamos  difícil  passar  uma  hora  contigo.  No 

entanto, quando um amigo nos visita, não vemos as 
horas  passarem.  Sentimo-nos  felizes  em  sua 
presença  e  não  ficamos  controlando  o  relógio.  O 
amor supera o tempo e as preocupações.

E  quando  vamos  visitar-Te,  Senhor,  por  que 
sempre esta pressa? Por que tanta agitação, tanto 
nervosismo, tanta falta de espontaneidade, quando 
deverias  Tu,  Senhor,  ser  o  nosso  companheiro  de 
jornada,  o  confidente  de  todos  os  momentos,  o 
amigo de todos os lugares?

Algo  de  estranho  acontece  conosco,  Senhor. 
Somos  distraídos  e  impacientes  como  se 
carregássemos conosco todo o barulho deste mundo 
conturbado. Somos superficiais e apressados, como 
se todo corre-corre louco dos carros e das máquinas 
corresse em nosso sangue.

Estamos com o coração poluído, agitado, partido, 
incapaz de mergulhar nas profundezas do silêncio, 
na intimidade mesma do ser.  E,  por  isso,  Senhor, 
nos custa tanto vigiar uma noite contigo. Dormimos, 
porque o sono da indiferença e da falta de amor a Ti 
é muito forte em nós.

Sacode-nos, Senhor! Vamos despertar esta sede 
de Deus que mora em nós e que tentamos abafar, 



com  o  barulho,  com  as  diversões  fáceis,  com 
cinema, drogas, sexo e ilusões.

Concede-nos,  Senhor,  a  graça  de  acordar  em 
tempo. Ainda é tempo de amar. Ainda é tempo para 
Te encontrar.  Ainda é tempo de passar  ao  menos 
uma hora  contigo.

Assim seja!



ORAÇÃO PELA BONDADE

Adaptado de Abdiel Monteiro

Senhor...

É tão fácil ser bom! Por que não ser?

Por  que  não  espalhar  em  derredor  o  perfume 

sutil do bem querer, que faz a vida parecer melhor?

Um  gesto  bom,  uma  palavra  boa!  Às  vezes 

custam tão pouco e valem tanto!

Como é feliz  o  que ama,  o que perdoa,  o que 

sabe fazer cessar o pranto!

Uma palavra dura soa mal!  É  uma gota de fel 

que destilamos.

Tem,  porém,  ressonância  de  cristal  qualquer 

palavra boa que digamos.

Faz, Senhor, que ao rico, ao pobre, ao velho ou à 

criança, a todos eu trate com igual carinho, e que 

eu  guarde  em  minh’alma  esta  lembrança:  que  é 

bem melhor ser flor que ser espinho.

Se é tão fácil ser bom, sejamos bons!

Seguindo, assim, a Lei Divina da bondade e no 

cultivo dos melhores dons, havemos de alcançar a 

santidade.

Assim seja!



ORAÇÃO PELO DIA DE ATIVIDADE

Senhor...

Logo cedo invocamos o Vosso Nome e Vos 

oferecemos  este  dia  e  rogamos  Vossas 

bênçãos e proteção sobre nós.

Pedimos  que  envieis  Vosso  Espírito  Santo 

sobre nós,  para que Ele  nos ensine todas as 

coisas, de acordo com a Vossa vontade.

Que Ele nos dê sabedoria, discernimento e 

alegria,  e  que,  desta  forma,  possamos 

prosperar e que todos os que participam desta 

atividade possam usufruir desta prosperidade 

e sentir Vossa presença entre nós.

Nós  Vos  damos  graças  e  glória,  Pai,  por 

todas as bênçãos que temos recebido de Vós, 

por todo cuidado que tendes tido conosco.

E  já Vos agradecemos todas as bênçãos e 

graças que ainda havemos de receber.

Nós  Vos  louvamos  e  bendizemos,  Pai,  em 

Nome do Vosso Filho Jesus, que veio ao mundo 

para nos salvar.



Assim seja!



ORAÇÃO PELO FUTURO

Attilio Hartmann

Senhor...
Faze de mim um meio de Tua comunicação.
Onde tantos jogam bombas de destruição,  que 

eu leve a palavra de união!
Onde tantos procuram ser servidos, que eu leve 

a alegria de servir!
Onde tantos fecham a mão para bater,  que eu 

abra o coração para acolher!
Onde tantos  adoram a  máquina,  que  eu  saiba 

venerar o homem!
Onde tantos endeusam a técnica, que eu saiba 

humanizar a pessoa!
Onde  a  vida  perdeu  o  sentido,  que  eu  leve  o 

sentido de viver!
Onde tantos me pedem um peixe, que eu saiba 

ensinar a pescar!
Onde  tantos  me  pedem  pão,  que  eu  saiba 

ensinar a plantar!
Onde tantos estão sempre distantes, que eu seja 

alguém sempre presente!
Onde tantos sofrem a solidão que faz morrer, que 

eu seja o amigo que faz viver!
Onde tantos só vivem a matéria que passa, que 

eu viva o espírito que fica!



Onde tantos só olham para a terra, que eu saiba 
olhar também para o céu!

Assim seja!



ORAÇÃO PELA MÃE

Irmão Nery
Senhor...
Obrigado por teres feito existir no mundo a mulher.
Ela é sentido, afeto, carinho, dedicação, conforto, beleza, 

amor. É amiga, irmã, companheira, esposa, mãe.
É nela que se processa o mistério da vida. É nela que se 

firma a maturidade do homem. É ela o conforto na hora da 
partida!

Senhor...
Ajuda-nos a conservar a mulher, mulher, pois sem ela o 

mundo perderá o sentido, e a técnica esmagará o homem. 
Faltará no mundo o AMOR.

Senhor...
Ilumina-nos e orienta-nos para que sejamos conscientes 

e  esclarecidos  e  ajudemos  às  meninas,  às   moças  e  às 
senhoras a assumirem com dignidade sua feminilidade e, 
sobretudo, sua insubstituível presença-ação: fonte-de-vida; 
afeto-segurança;  amor-esperança;  berço  e  lar  do 
propriamente humano...

E, Senhor, livra os nossos futuros irmãos de nascerem de 
ventres-máquinas, de se amamentarem em seios gélidos, de 
serem ninados por braços metálicos: o robô-mãe.

Faze para eles o milagre que para nós fizeste. Que eles 
tenham mãe de carne e  osso,  de  intuição,  carinho,  colo, 
leite, sorriso... de beijos, presença, firmeza, dedicação, Mãe-
Gente, Mãe-Mulher, Mãe-Amor...

Como aquela que tiveste e a quem minha mãe um dia 
me ensinou com ternura a profundamente amar.



Assim seja!



ORAÇÃO PELO PAI

Irmã Sybilla Mônego

Estou  muito  feliz,  Senhor,  porque  sei  que 

ainda  existe  o  amor!  Conheço  alguém neste 

vasto  universo,  a  quem  vou  dedicar  meus 

versos; é alguém imensamente humano e que 

tem muito de divino.

Ele é o Artista do Amor, porque faz sua vida 

ser vida de alguém, compartilha seu ser com 

os filhos que tem, descortina os horizontes do 

espaço e, na longa estrada, nos acompanha os 

passos.

Vê  as  barreiras  no  caminho,  afasta  cada 

pedra,  cada  espinho,  deixa  aberta  e  livre  a 

passagem. Ele é de Deus a imagem!

O pai, esse artista admirável, que nos sorri 

sempre  amável,  sabe  traçar  em  variados 

matizes os contornos mais belos, para ver-nos 

felizes!

Neste  dia,  ao  pai  dedicado,  Senhor,  eu 

quero dizer “Obrigado”! Pois o pai, esse artista 



do amor, ensinou-nos a amar a Ti, nosso Pai e 

Senhor!

Assim seja!



ORAÇÃO PELA PAZ

Senhor da Paz...
A humanidade toda clama por Ti.  Que a Tua 

Paz venha sobre nós,  como a  chuva da manhã 
que lava e embebe os campos sedentos de água. 
Que ela venha para que os inimigos se dêem as 
mãos e se beijem fraternalmente. Que ela venha 
como o vento e a brisa da tarde, que afagam os 
semblantes cansados pelo ardor do dia.

Que a Tua Paz seja acolhida por corações que 
trabalhem na linha da unidade, por corações que 
esmaguem o verme do egoísmo,  e  partilhem o 
pão da afeição e da vida, por todos aqueles que 
sentem  que  ela  é  fruto  de  vidas  novas,  de 
corações novos, de homens novos.

Tu,  Senhor,  Te tornaste  o Príncipe da Paz no 
semblante sereno de Cristo Jesus. Tu anunciaste 
Tua  Paz  quando,  ressuscitado,  Cristo,  nossa 
esperança, falavas aos apóstolos do dom de uma 
paz nova, que nasce do perdão do pecado.

Aqui  estão  os  pobres  da  Terra,  pedindo-Te a 
Paz para viver os dias de amanhã!

Assim seja!



ORAÇÃO PELA PAZ E COMPREENSÃO 
ENTRE OS HOMENS

Senhor...

Bem-aventurado  é  o  lugar,  templo,  palácio, 

choupana ou coração,  vale ou montanha,  floresta, 

praia,  ilha  ou mar  onde se  trabalhe pela  paz  e a 

união  entre  os  homens,  em  palavras,  ações  ou 

pensamentos.  Bem-aventurados os que têm a paz 

na Terra como anseio e ambição. Bem-aventurados 

os que não fazem diferença entre raças ou nações, e 

os que se empenham em anular os conceitos que 

oprimem e separam.  Bem-aventurados os que,  no 

íntimo de seu coração, rejubilam-se onde quer que o 

Senhor  seja  celebrado.  Em Teu nome não  hão  de 

separar teus filhos as religiões.

Sinta o homem glória em amar sua espécie e em 

amar todas as espécies. Sinta-se ele um verdadeiro 

irmão dos outros homens e verdadeiro filho entre os 

filhos da terra-mãe. Fortaleçam-se os laços de afeto 

entre as nações. Que cada um de nós, no trabalho 

ou em casa, ensine o amor e a compreensão.

As  lutas  infrutíferas  cessarão.  E  cessarão  as 

guerras  ruinosas  que  envergonham  os  justos  e  a 



todos humilham. Cessarão a destruição, a fome e a 

miséria. O homem será bom para o homem, e tudo 

que neste mundo foi criado viverá em harmonia. Por 

tua graça.

Assim seja!



ORAÇÃO PELA SABEDORIA

Senhor...

Dá-me  a  esperança  para  vencer  minhas 

ilusões, todas.

Plantai  em meu  coração  a  sementeira  do 

amor.

Ajuda-me a fazer  feliz  o  maior  número da 

humanidade possível,  para ampliar  seus dias 

risonhos e resumir as noites tristonhas.

Transforma  meus  rivais  em companheiros; 

meus  companheiros  em  amigos;  e  meus 

amigos em entes queridos.

Não me deixeis ser um cordeiro perante os 

fortes e nem um leão diante dos fracos.

Dá-me o sabor do saber perdoar e afastai de 

mim o desejo de vingança.

Senhor...

Levai de mim a tristeza e não a entregueis a 

mais ninguém.



Enchei meu coração com a divina fé, para 

sempre  louvar  o  vosso  nome,  e  arrancai  de 

mim o orgulho e a presunção.

Deus...

Fazei de mim um homem realmente justo.

Assim seja!



ORAÇÃO PELA SABEDORIA DO PERDÃO

Senhor...

Dá-me humildade e grandeza para perdoar. Meu 

coração  endurece  no  desgosto.  O  coração 

ressentido  é  um  prisioneiro  dos  próprios 

pensamentos. A mágoa é um inimigo cruel, que tira 

ao magoado o ar e lhe invade o sono e os sonhos.

Livra-me,  Senhor,  deste  inimigo,  Tu  que,  como 

ninguém, conheces os benefícios do perdão. Dá-me 

suavidade para esquecer as ofensas, sabedoria para 

neutralizá-las,  luz para transformá-las em bens do 

espírito.  Pois  que,  por  tua  graça,  tudo  pode  ser 

transformado.

Apazigua  e  alegra  meu  coração  ofendido  e  o 

coração daquele que me ofende, pois não é livre o 

coração  que  agride,  como  não  é  o  que  se  deixa 

agredir.  Ficamos  assim  um  ao  outro  agrilhoado. 

Liberta-nos,  Senhor,  para que brinquem os nossos 

espíritos em Tua caridade. E ambos gozaremos de 

maior saúde física e mental. Nossas almas estarão 

outra vez límpidas e transparentes, como a água de 

teus  rios.  E  havemos  de  nos  deleitar  com  esse 

frescor,  antes  de  seguirmos  cada  qual  o  seu 

caminho.



Grande alegria terá meu espírito, quando eu tiver 

triunfado sobre o ressentimento. Grande será o meu 

júbilo  e  o  Teu,  quando  em  fertilidade  se  tiver 

transformado o que agora é mágoa.

Assim seja!



ORAÇÃO PELO TRABALHO

Irmão Joaquim D. Sfredo
Senhor...
Às vezes pensamos que somos máquinas: um mês, um 

ano,  a  vida  toda  diante  de  máquinas,  parecidas  com 
máquinas.

Mas não. Somos pessoas. Pessoas que pensamos, que 
sofremos, que amamos. Sabemos, Senhor, que, com nossos 
irmãos,  os  operários  de toda terra,  somos uma poderosa 
força no mundo.

Sempre a serviço dos outros, quase tudo sai de nossas 
mãos.

Vós  dissestes  ao  homem  que  colocastes  no  paraíso: 
“Crescei... Dominai a terra!”

Este paraíso, também nós o estamos construindo hoje. 
Sabemos,  Senhor,  que  nosso  suor,  nosso  tempo,  nosso 
sangue,  se  transformam  em  dinheiro,  em  máquinas,  em 
conforto para os outros e por isso somos felizes.

Queremos  que  o  progresso  e  o  bem-estar  que  nós 
geramos cheguem a todos os homens. Nosso trabalho não 
tem preço, porque é mais espírito que matéria.

Sabemos, Senhor, que muitos esperam por nós. Embora 
não os  conheçamos,  nós  queremos bem, como queremos 
bem a todos aqui.

Somos chamados a viver em harmonia com todos. Todos 
somos iguais. Todos somos irmãos.

Humilde  ou  sublime,  aborrecido  ou  apaixonante,  não 
importa:  se nosso trabalho unir  as pessoas, se ele servir 
para  fazer-nos  sempre  mais  gente,  nós  o  assumimos, 



Senhor, com gratidão e responsabilidade, porque, assim, ele 
é uma libertação.

Obrigado, Senhor, pela ocasião que nos dais de poder 
trabalhar.

Assim seja!



ORAÇÃO PELA UNIÃO DO GRUPO

Senhor...

Celebramos a união deste grupo.

Por tua graça juntamo-nos hoje aqui com o 

mesmo objetivo.

Que possamos então fazer o que deve ser 

feito.

E  nossas  diferenças  somem-se  para  nos 

enriquecer e ampliar. O que pode um só é bem 

pouco  diante  do  que  podem  muitos 

trabalhando pela mesma causa.

Abençoa-nos,  Senhor.  E  ilumina-nos  o 

caminho, por onde seguiremos até o cume da 

montanha sobre a qual festejaremos o sucesso 

de nossa jornada.

Assim seja!



ORAÇÃO PELA VELHICE

João Mohana

Senhor...
Ensina-me  a  envelhecer.  Convence-me  de  que  a 

comunidade  não  me  faz  nenhum  agravo  se  me  vai 
“exonerando” das responsabilidades, se não mais solicita 
minha opinião,  se escolhe outros para ocuparem meu 
lugar.

Despoja-me do orgulho da experiência acumulada e 
da veleidade de me julgar insubstituível.

Que eu saiba ver, no gradativo desprendimento das 
coisas, apenas a lei do tempo.

Que  eu  descubra nesta  transferência  de  encargos, 
uma das palpitantes expressões da vida que se renova 
sob o impulso da tua providência.

Faz, Senhor, que eu consiga ser ainda útil nesta terra 
contribuindo com o entusiasmo e com a oração para a 
alegria  e  a  coragem  de  quem  recebe  o  turno  das 
responsabilidades.

Que eu viva sem perder o contato humilde e sereno 
com o mundo em transformação.

Que eu não lamente o passado, mas saiba fazer de 
meus sofrimentos pessoais, um dom de reparação social.

Senhor...



Faz com que meu afastamento do campo seja  tão 
simples e natural como um sereno e feliz, luminoso pôr-
do-sol.

Assim seja!



ORAÇÃO PELA VIDA

Michel Quoist

É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos, 

quando há muitos mutilados!

Meus olhos perfeitos, quando há tantos sem 

luz!

Minha  voz  que  fala,  quando  tantos 

emudeceram!

Minhas mãos que  trabalham, enquanto há 

tantos que mendigam!

É  maravilhoso  voltar  para  casa,  quando 

tantos não têm para onde ir!

Amar,  viver,  sorrir,  sonhar,  quando  há 

tantos  que  choram,  odeiam,  resolvem-se  em 

pesadelos, morrem antes de nascer!

É  maravilhoso  ter  um  Deus  para  crer, 

quando há tantos que não têm o consolo de 

uma crença!

É  maravilhoso,  Senhor,  sobretudo,  ter  tão 

pouco a pedir, tanto a agradecer!

Assim seja!



ORAÇÃO POR UM MUNDO NOVO

Senhor...

Vimos outra vez pedir a graça do teu amor.

Desejamos,  ardentemente,  que  tudo  se  renove 

na face da Terra, sob a ação do Espírito do Amor.

Que os homens e as mulheres estejam dispostos 

a deixar de lado o cansaço e os sintomas de velhice 

e se sintam jovens revestidos da eterna novidade do 

Evangelho de Jesus.

Que os casais, por vezes vivendo na monotonia 

de tantos momentos e na rotina repetida de gestos 

de  todos  os  instantes,  se  renovem  no  amor,  se 

tornem pais cheios de zelo, ternura e vigor.

Que  os  desalentados  e  os  doentes,  os  sem 

esperança e os prisioneiros, os quase derrotados e 

os vencidos sintam-se revigorados, porque Teu Filho 

Jesus está em nosso meio, espalhando sementes de 

esperança.

Que nossos anciãos sorriam.

Que nossos governantes gerem condições novas 

para pequenos e miseráveis.

Dá-nos,  Senhor,  nesta  hora,  um  coração  todo 

novo, como novo é sempre Teu amor.

Assim seja!



ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO

Senhor...

Fazei de mim um instrumento de vossa paz.

Senhor...

Fazei de mim um instrumento de vosso amor

Onde há ódio, que eu leve o amor...

Onde há ofensa, que eu leve o perdão.

Onde há discórdia, que eu leve a união;

Onde há dúvida, que eu leve a fé.

Onde há erro, que eu leve a verdade;

No desespero, que eu leve a esperança.

Onde há tristeza, que eu leve a alegria;

Onde há trevas, que eu leve a luz.

Mestre...

Fazei  que  eu  procure  menos  ser  consolado  do 

que consolar;

Ser compreendido do que compreender; e

Ser amado do que amar.

Sim...

Pois é dando que se recebe;

E é perdoando que se é perdoado.

E é morrendo que se vive para a vida eterna.

Assim seja!



ORAÇÃO DE UM ARTISTA

Tu, Eterno Artista...

Luz da Luz, fonte da vida.

Toma meu coração e minhas mãos e guia-os 

no caminho da beleza.

Teu rosto maravilhoso, Teu olhar profundo, 

Tuas  mãos  eloqüentes,  Tua  mensagem  dos 

homens.

Que os pincéis de minha vida possam pintá-

los.  Pela  Tua  glória,  possa  expressar  através 

deles, meu desejo de Ti.

A amizade dos Santos que habitam Tua casa 

e sem cessar Te louvam, possa penetrar neste 

mundo  de  Alegria  e  abrir  dele  uma  janela, 

através  de  minha  arte.  E  que,  vendo,  os 

homens se alegrem e Te busquem sem cessar.

Fonte  de  toda  beleza...  Causa  de  nossa 

alegria...

Assim seja!



PAI NOSSO

Pai Nosso, que estais nos céus, santificado 

seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, 

seja  feita  a  Vossa  vontade,  assim  na  terra 

como no céu.

O  pão  nosso  de  cada  dia  nos  dai  hoje, 

perdoai  as  nossas  ofensas,  assim  como  nós 

perdoamos a quem nos tem ofendido,  e  não 

nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal.

Assim seja!



PAI NOSSO DA JUVENTUDE

Pai Nosso, que estais no céu, na terra, no sol, no ar, 
na  água,  em  toda  a  natureza,  no  nosso  grupo, 
comunidades e em cada um de nós.

Santificado seja o Vosso Nome, na nossa oração, na 
nossa ação, no compromisso com a comunidade.

Venha a nós o Vosso Reino, de mulheres e homens, 
novos evangelizados e evangelizadores.

Seja feita a Vossa vontade, de nós, jovens e todos os 
cristãos.  Sejamos  construtores  de  novas  relações  no 
trabalho, na escola, no lazer, na Igreja e em toda a nossa 
cultura.

Assim  na  terra,  como  no  céu,  na  caminhada  de 
nossas  famílias,  de  nossos  grupos  e  da  nossa 
comunidade.

O  pão  nosso  de  cada  dia  nos  dai  hoje,  porque 
queremos a vida plena, conseguida quando se mata a 
fome de pão e de justiça.

Perdoai  as  nossas  ofensas  quando  deixamos  de 
construir  um  grupo  de  jovens  mais  organizados  e 
deixamos de atingir outros jovens.

Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido 
e  não  nos deixeis  cair  em tentação,  de  acreditar  em 
outros deuses que não sejam o Deus da vida.

Mas  livrai-nos  do  mal  do  poder,  da  ganância,  da 
desigualdade,  e  faça-nos,  Senhor,  mulheres e  homens 



novos, construtores da Nova Sociedade, sinal do Reino 
de Deus.

Assim seja!



MENSAGENS NA BÍBLIA

AGRADECIMENTO
Salmo 100
1 Tess. 5, 18
Hebreus 13, 15

ALÍVIO em tempo de sofrimento
Salmo 51
Mateus 5, 4
João 14
1 Coríntios 13
2 Coríntios 1, 3-4
2 Coríntios 12, 8-10
1 Tess. 4, 13-18
Hebreus 12, 3-13

AUXÍLIO em tempo de depressão
Salmo 34
Salmo 91
Salmo 118, 5-6
Lucas 8, 22-25

CONFORTO em tempo de tristeza
2 Coríntios 1, 3-5
Romanos 8, 26-28

CORAGEM em tempo de temor
Salmo 22 (23)
Salmo 55, 22
Mateus 5, 11-12
2 Coríntios 4, 8-18
Filipenses 4, 4-7
Hebreus 13, 5-6

DESCANSO em tempo de canseira
Salmo 90
Mateus 11, 28-30
Romanos 8, 31-39
I Coríntios 15, 58
Gálatas 6, 9-10

DIREÇÃO em tempo de decisão
Salmo 51
I João 1, 4-9
Hebreus 4, 16
Tiago 1, 5-6

FORÇA em tempo de tentação



Tiago 1, 12-16
2 Coríntios 10, 6-13

LOUVOR em tempo de ação de graças
1 Tess. 5, 18
Hebreus 13, 15

PAZ em tempo de ansiedade
Salmo 46
Mateus 6, 19-34
João 14
Filipenses 4, 6-7
1 Pedro 5, 6-7

REGOZIJO em tempo de perdão
Salmo 4
Salmo 42
Lucas 11, 1-3
João 17
1 João 1, 7-10
1 João 5, 14-15

O caminho da SALVAÇÃO
João 3, 3
João 3, 16
Romanos 10, 9

SEGURANÇA quando ausentando-se do lar
Salmo 121
Mateus 10, 16-20



Mensagens



A HONRA

J. J. Rodrigues de Bastos

Não há nada no mundo, nem mais forte, nem mais 
frágil que a honra.

A verdadeira honra consiste na justiça. O homem que 
não é justo, não é lembrado.

A honra anuncia virtudes. As honras nem sempre se 
supõem.

Aquele que vende a honra, recebe a infâmia.
A honra que se vende, é sempre paga mais cara do 

que vale.
Não são os empregos que honram os homens, mas os 

homens que honram os empregos.
Quem perde a honra pelo negócio, perde o negócio e 

a honra.
A honra não pode ser substituída pela glória, como a 

felicidade não pode ser substituída pelo prazer.
A honra, uma vez perdida, não pode recuperar-se.
A honra é como a neve que, chegando a perder a sua 

primeira brancura, nunca mais vem a alcançá-la.
Honrai os bons para que vos honrem e os maus para 

que não vos desonrem.
A honra, por mais que se firme na opinião, é sempre 

fraca sem a religião.



ALGUMAS MANEIRAS DE FAZER ALGUÉM FELIZ

Dê um  beijo,  um  abraço,  um  passo  em  sua  direção. 
Aproxime-se sem cerimônia.

Dê um pouco de calor, do seu sentimento.
Assente-se bem perto e deixe-se ficar algum tempo ou 

muito tempo. Não conte o tempo de se dar. Aprenda a burlar 
a superficialidade.

Sonhe o sonho sem duvidar.
Deixe o sorriso acontecer. Liberte um imenso sorriso.

Rasgue o preconceito. Olhe nos olhos.
Aponte um defeito, com jeito. Respeite uma lágrima.

Ouça uma história ou muitas, com atenção.
Escreva  uma  carta  e  mande.  Irradie  simplicidade, 

simpatia, energia.
Num toque de três dedos observe as coincidências.

Não espere ser solicitado, preste um favor.
Lembre-se de um caso. Converse sério ou fiado. Conte 

uma piada, ache graça.
Ajude a resolver um problema.

Pergunte: Por quê? Como vai? Como tem passado? Que 
tem feito de bom? Que há de novo? E preste atenção.

Sugira  um  passeio,  um  bom  livro,  um  bom  filme  ou 
mesmo um bom programa de televisão.

Diga, de vez em quando, desculpe, muito obrigado, não 
tem importância, dá-se um jeito.

Tente de alguma maneira, e não se espante se a pessoa 
mais feliz for você.



A VELA DA AMIZADE

Hoje  estou  procurando  um  amigo;  um  amigo  que 
nunca esteja distante.

Eu quero um amigo, ou talvez dois; mas eu quero um 
amigo que seja exatamente igual a você.

Estou procurando um amigo; um amigo que precise 
alguém como eu.

Eu quero este amigo - eu realmente preciso; mas eu 
quero um amigo exatamente igual a você.

Estou  procurando  um  amigo  sincero;  que  sempre 
traga alegria e coragem.

Eu quero um amigo que também me queira; mas eu 
quero um amigo exatamente igual a você.

Estou procurando um amigo que seja bom; que faça 
as coisas com muita amizade.

Eu quero um amigo que seja alegre também; mas eu 
quero um amigo que seja exatamente igual a você.

Estou procurando um grande amigo, que nunca deixe 
nossa amizade acabar.

Eu quero um amigo que seja sempre sincero.
Acho que encontrei meu amigo: ele é você!



CÍRCULO DO AMOR

Ele quase não viu a senhora, com o carro parado no  
acostamento.  Mas  percebeu  que  ela  precisava  de  ajuda. 

Assim parou seu carro e se aproximou.
O carro dela cheirava a tinta, de tão novinho. Mesmo 

com  o  sorriso  que  ele  estampava  na  face,  ela  ficou 
preocupada. Ninguém tinha parado para ajudar durante a 

última  hora.  Ele  iria  aprontar  alguma?  Ele  não  parecia 
seguro, parecia pobre e faminto. Ele pôde ver que ela estava 

com  muito  medo  e  disse:  "Eu  estou  aqui  para  ajudar 
madame. Por que não espera  no carro onde está quentinho? 

A propósito, meu nome é Bryan".
Bem, tudo que ela tinha era um pneu furado, mas para 

uma senhora era ruim o bastante. Bryan abaixou-se, colocou 
o macaco e levantou o carro. Logo ele já estava trocando o 

pneu. Mas ele ficou um tanto sujo e ainda feriu uma das 
mãos. Enquanto ele apertava as porcas da roda ela abriu a 

janela e começou a conversar com ele. Contou que era de 
St.Louis e só estava de passagem por ali e que não sabia 

como agradecer pela preciosa ajuda. Bryan apenas sorriu 
enquanto se levantava. Ela perguntou quanto devia.

Qualquer  quantia  teria  sido  muito  pouco  para  ela.  Já 
tinha imaginado todos as terríveis coisas que poderiam ter 

acontecido se Bryan não tivesse parado.
Bryan  não  pensava  em  dinheiro.  Aquilo  não  era  um 

trabalho para ele. Gostava de ajudar quando alguém tinha 
necessidade e Deus já lhe ajudara bastante. Este era seu 



modo de viver e nunca lhe ocorreu agir de outro modo. Ele 
respondeu:

"Se  realmente  quiser  me reembolsar,  da  próxima  vez 
que encontrar alguém que precise de ajuda, dê para aquela 

pessoa a ajuda que precisar". E acrescentou: "... e pense em 
mim". Ele esperou até que ela saísse com o carro e também 

se foi. Tinha sido um dia frio e deprimido, mas ele se sentia 
bem, indo pra casa, desaparecendo no crepúsculo. Algumas 

milhas  abaixo  a  senhora  encontrou  um  pequeno 
restaurante. Ela entrou para comer alguma coisa. Era um 

restaurante sujo.  A  cena inteira  era estranha para  ela.  A 
garçonete veio até ela e trouxe-lhe uma toalha limpa para 

que pudesse esfregar e secar o cabelo molhado e lhe dirigiu 
um doce sorriso, um sorriso que mesmo com os pés doendo 

por um dia inteiro de trabalho não pôde apagar. A senhora 
notou que a garçonete  estava  com quase oito meses de 

gravidez, mas ela não deixou a tensão e as dores mudarem 
sua atitude. A senhora ficou curiosa em saber como alguém 

que tinha tão pouco, podia tratar tão bem a um estranho. 
Então se lembrou de Bryan.

Depois que terminou a refeição, enquanto a garçonete 
buscava troco para a nota de cem dólares,  a senhora se 

retirou.  Já  tinha  partido  quando  a  garçonete  voltou.  A 
garçonete ainda queria saber onde a senhora poderia ter ido 

quando notou algo escrito no guardanapo, sob o qual tinha 
mais 4 notas de $100 dólares. Havia lágrimas em seus olhos 

quando leu o que a senhora escreveu. Dizia: "Você não me 
deve nada, eu já tenho o bastante. Alguém me ajudou uma 



vez  e  da  mesma  forma  estou  lhe  ajudando.  Se  você 
realmente quiser me reembolsar não deixe este círculo de 

amor terminar com você".
Bem, havia mesas para limpar, açucareiros para encher, 

e pessoas para servir. Aquela noite, quando foi para casa e 
deitou-se na cama, ficou pensando no dinheiro e no que a 

senhora deixou escrito. Como pôde aquela senhora saber o 
quanto ela e o marido precisavam disto? Com o bebê para o 

próximo  mês,  como  estava  difícil!  Ela  virou-se  para  o 
preocupado marido que dormia ao lado, deu-lhe um beijo 

macio e  sussurrou: "Tudo ficará bem; eu te amo, Bryan".



DEUS, JESUS E EU

Sally  pulou da cadeira quando viu o  cirurgião chegar. 
"Como está meu filho? Ele vai ficar bem?"

O  cirurgião  disse:  “Sinto  muito,  fizemos  tudo  o  que 
estava ao nosso alcance”.

Sally disse: "Por que as crianças têm câncer? Será que 
Deus não se preocupa com elas? Deus, onde estava quando 

meu filho precisou?”
O cirurgião disse: "Uma das enfermeiras sairá para te 

deixar uns minutos com o corpo de seu filho antes que o 
levem para a Universidade.”

Sally pediu a enfermeira que a acompanhasse enquanto 
se despedia de seu filho. Passou a mão no seu cabelo, a 

enfermeira perguntou se ela queria guardar alguns fios de 
seu cabelo. Sally aceitou, a enfermeira cortou uma mecha e 

colocou em uma bolsinha de plástico e deu a Sally.
Sally  disse:  "Foi  idéia  de  Jimmy  doar  seu  corpo  à 

Universidade para ser estudado. Disse que poderia ser útil a 
alguém. Era o que ele desejava. Eu a princípio me neguei, 

mas  ele  me disse:  "Mamãe,  eu  não  o  usarei  depois  que 
morrer, e talvez ajude uma criança a desfrutar de um dia 

mais ao lado de sua mãe.” Meu Jimmy tinha um coração de 
ouro, sempre pensava nos outros e desejava ajudá-los como 

pudesse.”
Sally saiu do hospital Infantil pela última vez, depois de 

ter permanecido por lá nos últimos seis meses. Colocou a 
bolsa com os pertences de Jimmy no acento do carro, junto à 



ela. Foi difícil dirigir de volta pra casa, e mais difícil ainda, 
entrar na casa vazia. Levou a bolsa ao quarto de Jimmy e 

colocou  os  carrinhos  de  miniatura  e  todas  suas  demais 
coisas como ele gostava, sentou na cama de Jimmy e chorou 

até dormir, abraçando o pequeno travesseiro dele. Acordou 
cerca de meia-noite. Junto a ela havia uma folha de papel 

dobrada. Abriu a carta que dizia:
“Querida mamãe, sei que você deve sentir minha falta 

mas não pense que eu te esqueci ou que deixei de te amar 
só porque não estou aí para dizer TE AMO. Pensarei em você 

cada dia mamãe e cada dia te amarei ainda mais. Algum dia 
voltaremos a nos ver. Se você quiser adotar um menino para 

que não fiques tão sozinha, ele poderá ficar no meu quarto e 
brincar com todas as minhas coisas. Se quiser uma menina, 

provavelmente ela não gostará as mesmas coisas que os 
meninos e terá que comprar bonecas e coisas de meninas. 

Não fique triste quando pensar  em mim, pois estou num 
lugar  grandioso.  Meus  avós  vieram  me  receber  quando 

cheguei, me mostraram um pouco daqui, mas levarei muito 
tempo  para  ver  tudo.  Os  anjos  são  muito  amigos  e  me 

encanta vê-los voar. Jesus não se parece com as imagens 
que vi dele, mas soube que era ele assim que o vi. Jesus me 

levou para ver Deus!!! E, acredite, mamãe, eu me sentei no 
colo  dele  e  falei  com  ele  como  se  eu  fosse  alguém 

importante.
Eu disse a Deus que queria te escrever uma carta, para 

me despedir etc, mesmo sabendo que não era permitido.



Deus me deu papel e sua caneta pessoal para escrever 
esta carta. Acho que se chama Gabriel o anjo que a deixará 

cair para você. Deus me disse para responder o que você 
perguntou:  "Onde  estava  ele  quando  eu  precisei?"  Deus 

disse: "No mesmo lugar  de quando Jesus estava na cruz. 
Estava justo aí, como Deus sempre está com todos os seus 

filhos." Esta noite estarei na mesa com Jesus para o jantar. 
Sei que a comida será fabulosa. Ah! quase esqueci de dizer... 

Não sinto mais nenhuma dor, do câncer foi embora. Estou 
feliz porque eu já não conseguia mais suportar tanta dor e 

Deus não podia me ver sofrendo daquela maneira, aí enviou 
o Anjo da Misericórdia para me levar. O Anjo me disse que 

eu era uma entrega especial!!!
Assinado com amor: Deus, Jesus e eu.”



DEZ MANDAMENTOS DA ECOLOGIA

1.  Ama a  Deus  sobre  todas  as  coisas  e  a 

natureza como a ti mesmo.

2. Não defenderás a natureza em vão, com 

palavras, mas através de teus atos.

3.  Guardarás as florestas virgens,  pois  tua 

vida depende delas.

4. Honrarás a flora, a fauna, todas as formas 

de vida, e não apenas a humana.

5. Não matarás.

6.  Não  pecarás  contra  a  pureza  do  ar 

deixando que a indústria suje o que a criança 

respira.

7.  Não furtarás da terra a sua camada de 

húmus, condenando o solo à esterilidade.

8. Não levantarás falso testemunho, dizendo 

que  o  lucro  e  o  progresso  justificam  teus 

crimes.

9. Não desejarás, para teu proveito, que as 

fontes  e  os  rios  se  envenenem  com  o  lixo 

industrial e doméstico.



10.  Não  cobiçarás  objetos  e  adornos  para 

cuja fabricação é  preciso destruir a paisagem. 

A terra também pertence aos que ainda estão 

por nascer.



EXPERIMENTE OUTRA VEZ

Quando  as  coisas  vão  erradas,  não  pense 

que seus esforços têm sido em vão.

Talvez, tudo isso foi para melhor.

Por isso, sorria... e experimente outra vez!

Pode ser que o seu aparente fracasso venha 

a ser a porta mágica que o conduzirá para uma 

nova  felicidade  que  antes  você  jamais 

conheceu.

Você pode estar enfraquecido pela luta, mas 

não considere-se vencido... Isto não quer dizer 

derrota. E não vale a pena gastar seu precioso 

tempo em lágrimas e lamentos.

Levante-se... e enfrente a vida outra vez. E 

se você guardar em mente o alto objetivo de 

suas aspirações, os seus sonhos se realizarão...

Tire proveito dos seus erros.



Colha  experiência  das  suas  dores  e  você 

dirá um dia:

“Graças a Deus, experimentei outra vez!”



FILOSOFIA ORIENTAL

Perto  de  Tóquio  vivia  um grande  samurai,  já  idoso,  que 
agora dedicava-se a ensinar sua filosofia para os jovens. Apesar 
de sua idade,  corria  a lenda de que ele ainda era capaz de 
derrotar qualquer adversário.

Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de 
escrúpulos apareceu por ali. Era famoso por utilizar a técnica 
da provocação: esperava que seu adversário fizesse o primeiro 
movimento  e,  dotado  de  uma  inteligência  privilegiada  para 
reparar  os  erros  cometidos,  contra-atacava  com  velocidade 
fulminante.

O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma 
luta. E, conhecendo a reputação do velho samurai,  estava ali 
para derrotá-lo, aumentando sua fama de vencedor.

Todos os estudantes manifestaram-se contra a idéia, mas o 
velho aceitou o desafio. Foram todos para a praça da cidade, e 
o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas 
pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos os 
insultos  conhecidos  -  ofendeu  inclusive  seus  ancestrais. 
Durante horas fez tudo para provocá-lo,  mas o velho mestre 
permaneceu impassível.

No final  da tarde,  sentindo-se já  exausto e humilhado,  o 
impetuoso  guerreiro  retirou-se.  Desapontados  pelo  fato  do 
mestre ter  aceitado tantos insultos e provocações, os alunos 
perguntaram: “Como o senhor pôde aceitar tanta indignidade? 
Por  que não usou sua espada,  mesmo sabendo que poderia 
perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos 
nós?”.



“Se alguém chega até você com um presente e você não o 
aceita,  a  quem pertence  o  presente?”  -  perguntou  o  velho 
samurai  a  seus  discípulos.  “A  quem  tentou  entregá-lo”  - 
respondeu um deles.

“O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos” - disse o 
mestre -  “Quando não são aceitos,  continuam pertencendo a 
quem os carrega consigo”.



FRACASSO PODE SER SUCESSO

Fracasso  não  significa  que  você  seja  um 

perdedor...  Significa  que  você  ainda  não 

chegou lá.

Fracasso não significa que você foi bobo em 

tentar...  Significa  que  você  foi  corajoso  em 

explorar e experimentar.

Fracasso não significa que você não soube 

tomar  decisões...  Significa  que  você  deve 

tomar outras decisões.

Fracasso  não  significa  que  você  não 

conseguiu  realizar  nada...  Significa,  isto  sim, 

que você aprendeu alguma coisa.

Fracasso  não  significa  que  você  tem  que 

abandonar  tudo...  Significa  que  você  deve 

continuar, mas de forma diferente.

Fracasso não significa que você é inferior... 

Significa que você não é perfeito (e ninguém o 

é).



Fracasso não significa que você desperdiçou 

sua vida... Significa que agora você tem uma 

razão para começar tudo de novo.

Fracasso  não  significa  que  você  deva 

desistir...  Significa  que  você  tem  que  tentar, 

mas com mais entusiasmo e determinação.

Fracasso  não  significa  que  você  jamais 

chegará  lá...  Significa  que  apenas  levará um 

pouco mais de tempo na jornada!



O MESTRE E O ESCORPIÃO

Um mestre e seus discípulos iam por uma estrada e, 

quando  passavam  por  uma  ponte,  viram  um  escorpião 

sendo  arrastado  pelas  águas.  O  mestre  correu  pela 

margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na 

mão.

Quando o trazia para fora, o bichinho o picou e, devido 

à dor, o mestre deixou-o cair novamente no rio. Foi então, 

à  margem tomou um ramo de árvore,  adiantou-se outra 

vez  a  correr  pela  margem,  entrou  no  rio,  colheu  o 

escorpião e o salvou.

Voltou o mestre e juntou-se aos discípulos na estrada.

Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos 

e penalizados.

-  Mestre,  deve estar  doendo muito!  Porque foi  salvar 

esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse! Seria um a 

menos! Veja como ele respondeu à sua ajuda! Picou a mão 

que o salvara! Não merecia sua compaixão!

O  mestre  ouviu  tranqüilamente  os  comentários  e 

respondeu:

- Ele agiu conforme sua natureza, e eu de acordo com 

a minha.



O PÃOZINHO

William J. Bennett

Há muitos anos, houve uma grande fome na Alemanha, 
e  os  pobres  sofriam muito.  Um homem rico,  que  amava 

crianças, chamou vinte delas e disse:
- Nesta cesta há um pão para cada um de vocês. Peguem 

e voltem todos os dias, até passar esta época de fome. Vou 
lhes dar um pão por dia.

As crianças estavam esfomeadas. Partiram para cima da 
cesta e brigaram pelos maiores pães. Nem se lembraram de 

agradecer ao homem que tivera tanta bondade com elas. 
Após  alguns  minutos  de  briga  e  avanço  nos  pães,  todos 

foram embora correndo, cada um com seu pão, exceto uma 
menininha  chamada  Gretchen.  Ela  ficou  lá  sozinha,  a 

pequena distância do homem. Então, sorrindo, ela pegou o 
último pão, o menor de todos, e agradeceu de coração.

No dia seguinte, as crianças voltaram e se comportaram 
pior  do  que  nunca.  Gretchen,  que  não  entrava  nos 

empurrões,  ficou  só  com um pãozinho  bem fininho,  nem 
metade do tamanho dos outros. Porém quando chegou em 

casa e a mãe foi cortar o pãozinho, caíram de dentro dele 
seis moedas bem brilhantes de prata.

-  Oh, Gretchen! -  exclamou a mãe. Deve haver algum 
engano. Esse dinheiro não nos pertence. Corra o mais rápido 

que puder e devolva-o ao cavalheiro!
E  Gretchen correu para devolver,  mas,  quando deu o 

recado da mãe, senhor lhe disse:



Não foi engano nenhum. Eu mandei colocar as moedas 
no menor dos pães, para recompensar você. Lembre-se de 

que as pessoas que preferem se contentar  com o menor 
pedaço, em vez de brigar pelo maior, vão encontrar muitas 

bênçãos bem maiores do que dinheiro dentro da comida.

 



O POSTE

Adaptado de M. F. Cowdery
Conta-se que certa vez um fazendeiro, preocupado com 

as atitudes inconseqüentes de seu filho, resolveu repreendê-
lo  de  maneira  diferente.  Chamou-o  para  frente  de  casa, 
onde existia um poste bem à vista de todos que chegavam à 
fazenda.

- Meu filho, apesar de suas inúmeras qualidade, você é 
muito descuidado e distraído naquilo que faz. Por isso, toda 
vez que você fizer algo errado, vou enfiar um prego neste 
poste, para você observar o quanto tem feito de besteira! 
Agora,  toda vez que agir  corretamente,  que fizer  alguma 
coisa certa, retirarei um rego do poste.

E  assim  aconteceu  ao  longo  do  tempo,  com  o  pai 
colocando pregos  no  poste,  sempre  que  o  filho  lhe  fazia 
alguma besteira.

Depois de um certo tempo, envergonhado de ver tantos 
pregos  no poste,  o  filho  resolveu  agir  de  forma positiva, 
sendo  um  menino  mais  cuidadoso  e  aplicado  nas  suas 
tarefas.  O pai,  notando a transformação,  dia  após dia  foi 
retirando os pregos do poste até não existir mais nenhum ali 
pregado.

Ao retirar o último prego, o pai dirigiu-se ao filho:
-  Veja  filho. Este é o  último prego...  Você conseguiu... 

Você deve estar muito contente, não é? - perguntou o pai ao 
menino que olhava fixamente para o poste sem pregos.

Depois  de  alguns  instantes,  o  menino  olhou  o  pai  e 
começou a chorar.



-  O que houve, filho? - perguntou o pai sem entender. 
Pensei  que você iria  ficar  muito alegre porque os  pregos 
foram todos retirados!

- É... - soluçou tristemente o filho - os pregos sumiram, 
mas as marcas ainda ficaram...!



PEGADAS NA AREIA

Um dia eu tive um sonho...

Sonhei que caminhava pela praia, acompanhado 

do  Senhor,  e  que  tela  da  noite  estavam  sendo 

retratados todos os dias de minha vida.

Olhei  para  trás  e  vi  que  a  cada  dia  em  que 

passava o filme de minha vida, surgiam pegadas na 

areia: uma minha e uma do Senhor.

Assim continuamos andando,  até que todos  os 

meus dias acabaram.

Então, parei e olhei para trás. Reparei, então, que 

em  certos  lugares  havia  apenas  uma  pegada...  e 

esses lugares coincidiram justamente com os dias 

mais  difíceis  da  minha  vida...  os  dias  de  maior 

angústia... de maior medo e de maior dor...

Perguntei, então:

- Senhor. Tu disseste que estarias comigo todos 

os dias de minha vida,  e eu aceitei  viver  contigo. 

Mas, por que Tu me deixaste nos piores momentos 

de minha vida?

E  o  Senhor  [em uma voz  calma  e  serena]  me 

respondeu:

- Meu filho. Eu te amo muito. Eu disse que estaria 

contigo  por  toda  a  tua  caminhada  e  que  não  te 



deixaria um minuto sequer. E não te deixei. Os dias 

em que tu viste apenas uma pegada na areia, foram 

os dias em que Eu te carreguei...



SUCESSO

Nizan Guanaes

[...] Não paute sua vida, nem sua carreira, pelo dinheiro. 
Ame seu ofício com todo coração. Persiga fazer o melhor. 
Seja  fascinado  pelo  realizar,  que  o  dinheiro  virá  como 
conseqüência.  Quem pensa só em dinheiro não consegue 
sequer  ser  nem  um  grande  bandido,  nem  um  grande 
canalha.

Napoleão não invadiu a Europa por dinheiro. Hitler não 
matou 6 milhões de judeus por dinheiro. Michelangelo não 
passou 16 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro. E, 
geralmente, os que só pensam nele não o ganham. Porque 
são incapazes de sonhar. E tudo que fica pronto na vida foi 
construído antes, na alma.

A  propósito  disso,  lembro-me  uma  passagem 
extraordinária,  que  descreve  o  diálogo  entre  uma  freira 
americana cuidando de leprosos no Pacífico e um milionário 
texano.  O  milionário,  vendo-a  tratar  daqueles  leprosos, 
disse:  "Freira,  eu  não  faria  isso  por  dinheiro  nenhum no 
mundo”.

E ela responde: “Eu também não, meu filho".
Não  estou  fazendo  com  isso  nenhuma  apologia  à 

pobreza, muito pelo contrário. Digo apenas que pensar em 
realizar tem trazido mais fortuna do que pensar em fortuna.

[...]  Pense  no  seu  País.  Porque,  principalmente  hoje, 
pensar em todos é a melhor maneira de pensar em si. Afinal 
é difícil viver numa nação onde a maioria morre de fome e a 
minoria morre de medo. O caos político gera uma queda de 
padrão de vida generalizada. Os pobres vivem como bichos, 
e  uma  elite  brega,  sem cultura  e  sem refinamento,  não 



chega a viver como homens. Roubam, mas vivem uma vida 
digna de Odorico  Paraguaçu.  Que era  ficção,  mas hoje é 
realidade,  na  pessoa  de  Geraldo  Bulhões,  Denilma  e 
Rosângela, sua concubina.

[...] Como escrito na Bíblia, seja quente ou seja frio, não 
seja morno que eu te vomito. É exatamente isso que está 
escrito na carta de Laudiceia: seja quente ou seja frio, não 
seja morno que eu te vomito. É preferível o erro à omissão. 
O fracasso,  ao tédio.  O escândalo,  ao vazio. Porque já  vi 
grandes  livros  e  filmes  sobre  a  tristeza,  a  tragédia,  o 
fracasso. Mas ninguém narra o ócio, a acomodação, o não 
fazer,  o  remanso.  Colabore  com seu  biógrafo.  Faça,  erre, 
tente, falhe, lute.

Mas,  por  favor,  não  jogue  fora,  se  acomodando,  a 
extraordinária oportunidade de ter vivido. Tendo consciência 
de que, cada homem foi feito para fazer história. Que todo 
homem é um milagre e traz em si uma revolução. Que é 
mais do que sexo ou dinheiro. Você foi criado, para construir 
pirâmides  e  versos,  descobrir  continentes  e  mundos,  e 
caminhar sempre, com um saco de interrogações na mão e 
uma caixa de possibilidades na outra. Não use Rider, não dê 
férias a seus pés. Não sente-se e passe a ser analista da 
vida  alheia,  espectador  do  mundo,  comentarista  do 
cotidiano, dessas pessoas que vivem a dizer: eu não disse!, 
eu sabia! Toda família tem um tio batalhador e bem de vida. 
E, durante o almoço de domingo, tem que agüentar aquele 
outro tio muito inteligente e fracassado contar tudo que ele 
faria,  se  fizesse  alguma  coisa.  Chega  dos  poetas  não 
publicados. Empresários de mesa de bar. Pessoas que fazem 
coisas  fantásticas  toda  sexta  de  noite,  todo  sábado  e 
domingo, mas que na segunda não sabem concretizar o que 
falam. Porque não sabem ansiar, não sabem perder a pose, 



porque não sabem recomeçar. Porque não sabem trabalhar. 
Eu digo: trabalhem, trabalhem, trabalhem. De 8 às 12, de 12 
às  8  e  mais  se  for  preciso.  Trabalho  não  mata.  Ocupa o 
tempo. Evita o ócio, que é a morada do demônio, e constrói 
prodígios.

O  Brasil,  este  país  de  malandros  e  espertos,  da 
vantagem em tudo, tem muito que aprender com aqueles 
trouxas  dos  japoneses.  Porque aqueles  trouxas  japoneses 
que trabalham de sol a sol construíram, em menos de 50 
anos, a 2ª maior megapotência do planeta. Enquanto nós, os 
espertos,  construímos  uma  das  maiores  impotências  do 
trabalho. Trabalhe! Muitos de seus colegas dirão que você 
está perdendo sua vida, porque você vai trabalhar enquanto 
eles veraneiam. Porque você vai  trabalhar, enquanto eles 
vão  ao  mesmo  bar  da  semana  anterior,  conversar  as 
mesmas conversas, mas o tempo, que é mesmo o senhor da 
razão, vai bendizer o fruto do seu esforço, e só o trabalho 
lhe leva a conhecer pessoas e mundos que os acomodados 
não conhecerão. E isso se chama sucesso.



TRIBUTO A UM CÃO

“... O mais altruísta dos amigos que um homem pode ter 
neste mundo egoísta, aquele que nunca o abandona e nunca 

mostra ingratidão, é o cão.
Senhores Jurados, o cão permanece com seu dono na 

prosperidade  e  na  pobreza,  na  saúde  e  na  doença.  Ele 
dormirá no chão frio, onde os ventos invernais sopram e a 

neve se lança impetuosamente. Quando só ele estiver  ao 
lado de seu dono, ele beijará a mão que não tem alimento a 

oferecer, ele lamberá as feridas e as dores que aparecem 
nos encontros com a violência do mundo. Ele guarda o sono 

de seu pobre dono como se fosse um príncipe.
Quando  todos  os  amigos  o  abandonarem,  o  cão 

permanecerá. Quando a riqueza desaparece e a reputação 
se despedaça, ele é constante em seu amor, como o Sol na 

sua jornada através do firmamento. Se a fortuna arrasta o 
dono para o exílio, o desamparo e o desabrigo, o cão fiel 

pede o privilégio maior  de acompanhá-lo, para protegê-lo 
contra o perigo, para lutar contra seus inimigos. E quando a 

última cena se apresenta, a morte o leva em seus braços e 
seu corpo é deixado na laje fria, não importa que todos os 

amigos sigam seu caminho, lá, ao lado de sua sepultura, se 
encontrará seu nobre cão, a cabeça entre as patas, os olhos 

tristes mas em atenta observação, fé e confiança, mesmo à 
morte.”



Este tributo foi apresentado ao júri pelo ex-Senador George G. West, então 

advogado, que representou o proprietário de um cão morto propositadamente a 

tiros pelo vizinho.  O fato  ocorreu há um século,  na cidade de  Warrensburg, 

Missouri,  nos Estados Unidos.  O Senador  ganhou o caso e  hoje  existe  uma 

estátua do cão na cidade e seu discurso está escrito na entrada do Tribunal de 

Justiça, ainda existente na cidade.



UM ATO DE BONDADE

Uma vez, um grande escritor passeava na beira 

da  praia  e,  ao  longe,  avistou  um  rapaz  que  se 

abaixava, pegava algo no chão e atirava de volta ao 

mar.  Continuou caminhando em direção do jovem, 

observando  que  ele  repetia  o  gesto 

incessantemente.

Quando estava bem próximo, viu que ele pegava 

as estrelas-do-mar que estavam ali na beirada e as 

atirava  de  volta  para  a  água  para  que  não 

morressem.

Ao  perceber  do  que  se  tratava,  dirigiu-se  ao 

garoto dizendo: “O que você está fazendo?”

O  rapaz  respondeu:  “Salvando  as  estrelas-do-

mar da morte!”

O escritor viu que haviam milhares delas ali  na 

areia e,  achando inútil  o que o jovem fazia,  disse 

com ar  sábio:  “Você está  perdendo o  seu tempo! 

Não percebe que são muitas estrelas e que não vai 

fazer diferença o que está fazendo?”

O rapaz olhou humildemente o homem, abaixou-

se,  pegou  mais  uma  estrela,  atirou  ao  mar  e 

respondeu: “Para essa aí vai fazer diferença, ela vai 

continuar viva!”



Percebendo  como  havia  pensado  pequeno,  o 

homem engoliu seco, arregaçou a perna da calça e 

começou a ajudar o garoto a salvar as estrelas-do-

mar.



UMA PARÁBOLA MODERNA

Há muito tempo, quando o mundo era muito novo, 
havia  uma  lagosta  que  achou  que  o  Criador  havia 
cometido um erro.

Assim,  conseguiu  uma  audiência  para  discutir  o 
assunto.

-  Com o devido respeito -  disse a lagosta -  desejo 
formular uma queixa sobre a maneira como projetaste 
minha carapaça. Veja, nem me acostumei a uma nova 
carapaça e  logo tenho de  trocá-la  por  outra.  É  muito 
incômodo, além de representar uma perda de tempo.

E o Criador respondeu:
-  Ah, sim! Mas tu já percebeste que, ao abandonar 

uma carapaça, isso te permite crescer dentro de outra?
-  Entretanto,  eu  gosto  do jeito  que  sou! -  disse  a 

lagosta.
- Estás decidida? - perguntou o Criador.
- Estou! - respondeu a lagosta, com firmeza.
-  Muito bem - sorriu o Criador.  De agora em diante, 

tua carapaça não será trocada... e podes voltar aos teus 
assuntos e seguir tua vida, tal como desejas.

-  Muito  amável  da  tua  parte -  disse  a  lagosta 
satisfeita, e se foi.

No  princípio,  a  lagosta  estava  muito  contente, 
levando a mesma carapaça velha. Mas, com o passar do 



tempo,  notou  que  sua  cômoda  carapaça  estava  se 
tornando bastante pesada e justa.

De fato, depois de um tempo, a carapaça ficou tão 
pesada  que  a  lagosta  não  podia  sentir  nada  do  que 
estava ao seu redor.  O  resultado era  que  se  chocava 
constantemente com tudo e com todos.

Finalmente, chegou um momento em que mal podia 
respirar. Assim, com grande esforço, foi ver novamente o 
Criador.

-  Com  o  devido  respeito -  suspirou  a  lagosta  - 
diferente do que tu me prometeste, minha carapaça não 
continuou a mesma. Ela começou a encolher!

-  Em absoluto -  sorriu o Criador. Pode ser que tua 
carapaça  tenha  ficado  um pouco  mais  grossa  com a 
idade, mas não diminuiu de tamanho. O que ocorre é  
que  tu  cresceste  dentro  dela. E  continuou:  Vê,  tudo 
muda  continuamente...  Nada  segue  sendo  a  mesma 
coisa.  É assim que deve ser.  E  a forma mais sábia é 
trocar tua velha carapaça conforme cresces.

-  Entendo - disse a lagosta -  mas deves admitir que 
isso às vezes é ruim e um pouco incômodo.

-  Sim -  disse  o  Criador  -  mas  lembra  que  todo 
crescimento  traz  consigo  tanto  a  possibilidade  de 
incômodo,  como  a  ventura  de  uma  grande  alegria, 
porque  descobres  partes  novas  em  ti  mesmo.  E  não 
pode ter um sem outro.

- Tens toda razão - disse a lagosta.



- Quando abandonas tua carapaça e escolhes crescer 
- continuou o Criador - crias uma nova força dentro de ti.  
E nessa força encontras uma nova capacidade de amar a 
ti mesmo... amar aos que te rodeiam... e amar a vida. 
Este é meu plano para cada uma das criaturas.



UM PRATO DE SOPA

Em  um  restaurante  tipo  self-service,  uma 

respeitável senhora de 75 anos pediu um prato de 

sopa  e  sentou-se  em  uma  mesa.  Como  havia 

esquecido de pegar o pão, levantou-se, foi buscá-lo 

e retornou ao lugar onde estava sentada. Chegando 

à mesa, observou um homem negro diante do seu 

prato, e tomando sua sopa!

-  Bem -  pensou  ela  -  isso  é  um  desaforo. 

Suponho  que  seja  um  homem  pobre.  Não  direi  

nada, mas não vou fazer papel de boba.

Então, decidiu pegar uma outra colher, sentou-se 

em frente ao homem negro e, sem vacilar, meteu a 

colher no prato de sopa.

O  homem e a  mulher  tomaram a sopa juntos, 

metendo a colher no prato por revezamento, e em 

silêncio.

Quando a sopa acabou, o homem levantou-se e 

pegou um generoso prato de espaguete a bolonhesa 

e o colocou diante da senhora.

Assim  seguiram  comendo,  sempre  por 

revezamento,  e  em  silêncio.  Quando  terminaram, 

levantaram-se para sair.

- Adeus - disse a senhora, amavelmente.



- Adeus -  respondeu o homem negro,  com um 

brilho nos olhos. Dava a impressão de alguém que 

se  sentia  feliz  por  haver  sido  capaz  de  ajudar  a 

alguém. E se foi, com a senhora observando a sua 

saída.

E nesse momento ela viu na mesa ao lado... um 

prato de sopa que alguém parecia haver esquecido.



UM PRESENTE PARA A VIDA

Um velho pedreiro que construía casas estava pronto 

para se aposentar. Ele informou o chefe, do seu desejo de 

se aposentar e passar mais tempo com a sua família. Ele 

ainda  disse que sentiria  falta  do  salário,  mas  realmente 

queria  se aposentar.  A empresa não seria  muito  afetada 

pela saída do pedreiro mas o chefe estava triste em ver um 

bom  funcionário  partindo  e  ele  pediu  ao  pedreiro  para 

trabalhar em mais um projeto como um favor.

O pedreiro não gostou mas acabou concordando. Foi 

fácil  ver  que ele não estava entusiasmado com  a idéia. 

Assim  ele  prosseguiu  fazendo  um  trabalho  de  segunda 

qualidade  e  usando  materiais  inadequados.  Foi  uma 

maneira negativa dele terminar a carreira.

Quando  o  pedreiro  acabou,  o  chefe  veio  fazer  a 

inspeção da casa construída. Depois deu a chave da casa 

ao pedreiro e disse:

"Esta é a sua casa. Ela é o meu presente para você".

O  pedreiro  ficou  muito  surpreso.  Que  pena!  Se  ele 

soubesse que estava construindo sua própria  casa,  teria 

feito tudo diferente...



A ÚLTIMA MENSAGEM DO CHEFE

Caros Escoteiros:

Se vocês já assistiram à peça “Peter Pan”, 
lembrar-se-ão que o Chefe dos piratas estava 
sempre fazendo o seu discurso de despedida, 
temendo que, ao chegar a hora de morrer, não 
tivesse tempo, talvez, de pronunciá-lo.

Passa-se o mesmo comigo, e assim, embora 
não esteja morrendo neste momento, isto 
acontecerá qualquer dia destes, e desejo 
mandar a vocês uma última palavra de adeus.

Lembrem-se: esta é a última coisa que 
vocês ouvirão de mim, portanto, meditem 
sobre ela.

Tenho levado uma vida cheia de felicidades, 
e desejo que cada um de vocês tenha também 
uma vida igualmente feliz.

Creio que Deus nos colocou neste delicioso 
mundo para sermos felizes e saborearmos a 
vida.

A felicidade não vem da riqueza, nem do 
sucesso profissional, nem do comodismo da 



vida regalada e da satisfação dos próprios 
apetites.

Um passo para a felicidade é, enquanto 
jovem, tornar-se forte e saudável, para poder 
ser útil e gozar a vida quando adulto.

O estudo da natureza mostrará a vocês 
quão cheio de coisas belas e maravilhosas 
Deus o mundo para o nosso deleite.

Fiquem contentes com o que possuem e 
tirem disso o melhor proveito. Vejam o lado 
bom das coisas em vez do lado pior.

Mas o melhor meio para alcançar a 
felicidade é proporcionando aos outros a 
felicidade.

Procurem deixar este mundo um pouco 
melhor do que o encontraram e, quando 
chegar a hora de morrer, poderão morrer 
felizes sentindo que pelo menos não 
desperdiçaram o tempo e que procuraram 
fazer o melhor possível. Deste modo estejam 
“Bem Preparados” para viver felizes e para 
morrer felizes - mantenham-se sempre fiéis à 
sua Promessa Escoteira - mesmo quando já 



tenham deixado de ser rapazes - e Deus ajude 
a todos a procederem assim.

Do amigo

Baden-Powell.
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