Oração por Mãe Maria

Sábado, 12 Setembro 2009 01:57

Obrigado Jesus.

Obrigado por esse dia maravilhoso.

Obrigado por ter essa mãe tão linda com seus cabelos cacheados,
olhos negros, pele escura, sempre sorridente.

Uma das melhores coisas que tenho e que mais gosto de fazer é sentar em seu colo, escutar
seus conselhos e aprender coisas maravilhosas do livro da vida, que ninguém consegue
ensinar melhor que ela. Ela está sempre junto com a avó Maria, Maria Rosa, Marion e outras
moças cheias de vida e encanto.

Sentamos com outras crianças aos seus pés e ela nos explica sua vivência e nosso coração se
enche de amor. Nossos olhos se enchem de lágrimas com as coisas bonitas que ela fala, das
coisas lindas que ela nos mostra. E nós aprendemos então a viver, criamos em nosso coração
uma vontade imensa de sermos bons, por que os bons têm sua recompensa. E nós vemos isso
no coração dessa mãe, que é grandioso. Nós vemos isso na luz que sai do seu peito e envolve
todos nós. E acreditamos nisso porque nós vemos, não só porque temos fé, mas porque nós
sabemos que ela tem um coração de ouro. E sabemos que um dia seremos tão bonitos quanto
ela.

Nós sentamos a seus pés e brincamos, ouvimos suas palavras e enchemos nossa alma de
amor. Somos crianças e amamos o seu jeito simples e amoroso de nos cuidar.

Nós prometemos querido Jesus que vamos trabalhar muito para aprender a tirar as coisas
ruins do coração para ser igual a ela, cheia de luz.

Muitas vezes ela me pega em seu colo e afaga meus cabelos; então eu me sinto o melhor filho
do mundo porque ninguém pode ter uma mãe tão carinhosa como esta.
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Ajude Jesus, para que todas as mães sejam iguais a nossa mãe Maria e que todas tenham
essa luz imensa que ela tem.

O que digo e peço hoje se estende a todas as mães negras, brancas, mestiças, de todas as
etnias ou condições sociais, em todas as partes do mundo.

Lembro de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, porque hoje também comemoramos o seu
dia.

Queremos um dia também deitar no seu colo, dormir, sonhar e sentir o quanto podemos ser
felizes.

Obrigado Jesus por nos dar essas mães maravilhosas porque elas cuidam do nosso coração.

Por favor, Divino Jesus, cuide dessas nossas mães e de todas as mães do mundo para que
elas sempre tenham coragem e amor para enfrentar tudo e todos para que seus filhos sejam
felizes e andem eternamente nos caminhos de Deus.

Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado...

Luisinho.
Mensagem psicofonica recebida pelo médium Luiz Marini, no Centro Espírita Dr. Adolfo
Bezerra de Menezes, de Pato Branco – PR, em sessão pública na noite de 13-05-09.

OBS: Luisinho é o espírito de um menino de sete anos de idade que trabalha com a falange
do bem no Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes de Pato Branco - PR.
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