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Tudo que puder fazer para auxiliar os meninos necessitados, faça com amor e devotamento.
William José Guagliardi

Ah! Homem algum, criatura alguma na Terra, que não haja obtido experiência enormes
pela meditação ou pela dor, conseguirá calcular o que seja essa energia prodigiosa da fé viva,
atuando no coração, em momentos assim, quando nos vimos em trânsito de uma vida para
outra!
Hilário Sestini

Ainda assim, deixo de lado tudo o que me surpreende por hora para dizer a você que o
amor e a gratidão do companheiro não experimentaram qualquer mudança.
Orlando Van Erven Filho

Estou começando Vida nova e espero restabelecer-me para ser útil a todos como eu puder e Deus permitir.
Germano Sestini

Querido Thomaz...
...É desse pouso de caridade e fé que retorno, a fim de pedir a vocês todos paciência e
coragem.
Ivone Martins Zazino

Mãezinha...
...Somos de Deus e necessitamos caminhar.
Rogamos a todos, vida renovada e adeus para o sofrimento.
O que vale é a esperança e a esperança palpita em nós...
José Donizetti Bedaqui

Mamãe, a vida não termina, tudo é belo na criação de Deus.
Fique tranqüila e seja feliz.
Frederico Birnstiel

Tudo é belo na obra de Deus.
Gerard Patrick Castelnaud

Não desejo falar ao seu carinho, nesta carta, com a emoção por cima de meus raciocínios. O que aconteceu é que cheguei onde todos chegarão. Decerto que desejo a todos os amigos e a todos os companheiros de experiência humana uma permanência longa aí na Terra,
mas que a viagem do retorno é certa, disso ninguém duvide. Desse modo, procuremos povoar
o tempo com a felicidade para os outros, porque nesse tipo de felicidade encontraremos a
nossa.
Roberto de Salas

Mãezinha, tanto quanto puderem aceitar os desígnios de Deus e tanto quanto conseguirem auxiliar os menos favorecidos de que nós mesmos, mais apoio receberemos para preencher a viagem com as Bênçãos Divinas.
Ângelo Luizari Filho

Curemos as nossas feridas espirituais, aliviando as provas dos outros, e estaremos em
rumo certo.
Paulo Marcelo Reis Azevedo

Nunca me detive com tanto amor e veneração sobre o trabalho dos primeiros cristãos
abandonados à própria sorte, e fitando o progresso de agora, medito no preço de sangue e
lágrimas que todos os serviços de beneficência devem ao heroísmo dos pioneiros da prática
do bem.
Luiz Ricardo Maffei

Não ignoro que os pais queridos estão trabalhando na sementeira do amor ao próximo,
fazendo pelos outros quanto se lhes faz possível, e espero que continuem nessa abençoada
construção de valores para a vida de Cá.
Denize Freire Valença

Pais queridos, teremos sempre aquilo que damos e, por isso, lhes desejo muita felicidade
e êxito nas tarefas que empreendem.
Denize Freire Valença

Em qualquer emergência, estaremos mais juntos para superar os calhaus com que alguém talvez nos forre o caminho. Esperança com trabalho é a ciência de chegar à vitória real
sobre quaisquer argumentos tendenciosos com que sejamos afrontados.
Wilk Ferreira de Souza

Agora, não é um novo adeus. É a promessa de presença invariável.
Nunca se sinta só.
Eu sou a sua compreensão, tanto quanto você é a minha força.
Unidos em Deus, venceremos.
Nathaniel J. F. Xavier de Albuquerque

Este é o câmbio novo a que me submeti: trabalhar pelos outros com todas as minhas forças de modo a permanecer com vocês, que continuam sendo as minhas melhores esperanças
da vida.
Waldemar Vieira

Viva e viva muito, servindo, amando, ajudando os outros, compreendendo e abençoando.
Sérgio Roberto Decenço

Graças a Deus, não temos perdido tempo.
Estudamos e pesquisamos.
Novos mentores criam luz e estímulos edificantes dentro de nós mesmos.
Despertamos.
Sérgio de Almeida e Souza

Rogo a todos os nossos para que não se aflijam.
Tudo passa com o bálsamo da proteção de Deus.
Paulo Eduardo Teixeira da Silva

Agradeço por tudo que recebi para meu reconforto. Ainda estou convalescente, mas já
sei que a fortaleza me retomará o íntimo, porque está nascendo, em meu coração, o ideal de
ser bom e seguir os meus pais queridos na vida nova, que estamos aceitando com fé em
Deus.
Ricardo Tuñas Costa Leite

Chegará um dia em que nos reuniremos todos num mundo sem adeus e sem morte.
Antônio Martinez Collis

Peço-lhe continue alegre e bem disposta. Não existem sofrimentos eternos e estamos todos juntos pelos fios do amor e da oração.
Túlia Maura D. Baptista Mendes

Mãezinha, papai, auxiliem-me com a esperança e a resignação.
Estamos presentemente mais juntos. E juntos construiremos o novo lar do amanhã com
os materiais do bem ao próximo.
José Luiz Marques Ferreira

Estamos num parque-cidade-jardim, se posso definir com estas três palavras o grande
centro de recuperação e cultura em que presentemente nos achamos.
Jane Furtado Koerich

Sei que a morte não existe.
Aluísio Maciel

Deus tem caminhos para todos os filhos extraviados.
Pedro Augusto Souza Gonçalves

Trabalhar estudando e estudar trabalhando, para mim, são dois verbos que complementam.
Carlos Alberto Andrade Santoro

E, nesse sentido, rogo a você, Hilda, e ao nosso Carmelo, encorajarem o Carmelinho nas
tarefas de direção. Serviço com Jesus é começar com sinceridade que o resto a fazer parece,
em forma de recursos espontâneos, trazidos por aqueles mesmos que amam a Jesus e a sua
obra de fraternidade Universal.
Carlos Alberto Andrade Santoro

Chamena, você não pode imaginar com que lágrimas de alegria encontramos esta possibilidade de comunicar ternura e saudade a quem mora conosco por dentro da própria alma,
no nicho de nossas mais queridas lembranças.
Cícero Barbosa Lima Júnior

Desejo a todos os que ficaram felicidade e vida longa, no entanto, a verdade é que todos
passaremos pelo mesmo portão libertador.
Domingos Pignatari

...Então compreendi que não podia parar em meus sentimentos pessoais e sim refazerme para trabalhar e ser útil.
Carmem Galves Latorre

Auxiliem-me na pessoa dos jovens esquecidos ou desanimados.
O que puderem fazer por eles, em matéria de benefício, é a mim que o farão.
Eduardo Ruiz Dellalio

Continuemos estudando os caminhos novos que nos conduzirão ao reencontro feliz um
ida, na Vida Maior, e saibamos bendizer a felicidade que usufruímos, especialmente a felicidade de repartir fatias de felicidade com os outros.
Eduardo Ruiz Dellalio

Tenho a idéia de que a Bondade Celeste me retirou dos constrangimentos da vida física,
em plena estrada, para que eu pusesse aos pés no caminho do bem aos outros, o que farei
com a sua proteção e com o seu concurso.
Egle Aparecida

A morte é unicamente a passagem de uma vida para outra e dela nos reerguemos tantas
vezes quantas venhamos a experimentá-la, porque Deus não nos uniria para separar-nos.
Confiemos.
César de Araújo Mafra

Aí no mundo, habituamo-nos a ver os fatos unicamente através da periferia, mas se soubéssemos descer às essências de quanto nos acontece, acabaríamos mais tranqüilos e mais
reconhecidos a Deus, fosse qual fosse o problema com que nos víssemos defrontados.
Haroldo Soares Portella

Rogo a você não esmorecer em momento algum. Posso ainda muito pouco, mas esse
pouco é o meu coração ao seu lado.
Juntos venceremos com a fé em Jesus a clarear-nos a vida e os corações.
Hilton Monteiro da Rocha

Mãezinha, o instante em que nos reconhecemos, de novo, mais perto uns dos outros, depois de ausência longa, assemelha-se ao alvorecer.
Luciano Fábio Perutich

