
Filhos amados, 

Nossa Casa está em festa! 30 anos de trabalhos sérios e 

consecutivos. 

Nosso coração se enche de júbilo e de contentamento 

quando percebemos os esforços de todos nesse 

Educandário de Luz. 

Quantos espíritos encarnados e desencarnados são 

beneficiados! 

Quantas benesses chegam aos lares de todos! 

Nem sempre, meus queridos filhos, conseguimos resolver as 

muitas súplicas que nos são enviadas, mas saibam que as 

levamos ao Nosso Bom Pastor, e elas não ficam sem 

respostas. 

Quanto crescimento, tanto no plano físico quanto no 

plano espiritual.  

Muitos espíritos chegam para ajudar e para serem 

ajudados. 

Os cursos têm socorrido muitos irmãos e evitado muitas 

tragédias. 

Que bênção, meus queridos filhinhos, a evangelização 

infantil! 

Como podemos agradecer ao Pai Maior esse trabalho de 

despertamento às nossas crianças? 

Evangelizadores responsáveis pela tarefa: quanto 

devemos valorizar cada preparo de aula, cada 

oportunidade de falar de Jesus e de Seus ensinamentos!!! 



Enfim, meus filhos, nossos votos de que sejam firmes e 

tenham a verdadeira coragem de pautar suas vidas nos 

ensinamentos do Mestre, pois a quem muito foi dado, 

muito será pedido. 

Meus filhos, sigam firmes no caminho do bem, ultrapassem 

os percalços, saiam vitoriosos na maior vitória, que é 

derrubar o egoísmo e tudo que nos prende às coisas que 

não constroem. 

Como gostaria que todos acordassem rapidamente neste 

mundo de provas e percebessem que “tudo passa” e que 

tudo, com a Misericórdia de Deus, é sempre minimizado. 

Mãos no arado sem olhar para trás! 

O que foi, foi, e agora é hora de caminhar para a 

libertação e alegria. 

Alegria, muita alegria! Perseverança, muita perseverança! 

Porque nada pode nos impedir de buscar o caminho da 

luz. 

Busquem tarefas, dêem as mãos e os corações, pois, meus 

amados, o que fazem ainda é pouco diante do que 

podem fazer. 

Nosso carinho e nossa gratidão, porque vocês também 

nos ajudam na nossa meta de alcançarmos sempre o 

coração de Jesus. 

Para frente, para o alto, para Jesus! 

Maria Angélica 

 


