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dedicatória

Endereço esta obra aos que, 
caídos, querem levantar-se.

Àqueles que, embora conhecendo 
a verdade, esqueceram-na 
inebriados pelas ilusões.

aos que, de admiradores 
do Cristo, querem converter-se 
em seus trabalhadores.

O glossário desta obra 
adota como referência 
principal o dicionário 
Houaiss, limitando 

e adaptando 
as acepções ao contexto 
das mensagens 
aqui apresentadas



Àqueloutros que, já matriculados 
na messe do Senhor, sentem-se 
fragilizados ou desanimados 
para viver o que gostariam.

Para os que tentaram seguir Jesus 
e, diante de severas dificuldades, 
imaginaram-se incapazes 
e desistiram ou desistem.

Falando para vós, falo a mim mesmo!

messe 
campo, seara
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Porque também eu, assim como vós, 
estou na justa para melhorar-me 
a cada dia, certo de que no inverno 
de nós mesmos jaz, semeada por Deus, 
uma primavera radiosa de esperanças.

Pietro Augustus
Inverno de 2010

justa 
combate, disputa



Também eu, assim 
como vós, estou na justa 

para melhorar-me a cada 
dia, certo de que no inverno 

de nós mesmos jaz, semeada 
por Deus, uma primavera 

radiosa de esperanças.



antelóquio

O químico experiente sabe que alguns 
pingos de cloreto de potássio na corrente 
sanguínea levam à morte em segundos.

O agricultor devotado entende 
que a chuva, quando em aljofres, 
fecunda a terra e faz a vida.

O homeopata, de igual modo, 
compreende que a salvação 
vem pelas gotas.

antelóquio 
apresentação, prólogo

aljofre 
gota de água

cloreto de potássio 
sal metal formado 
pelo cloreto 
e pelo potássio



Estas páginas resumem uma ínfima 
parte das lições morais que os 
amigos do alto administraram-me, 
em gotículas de amor, durante horas 
de severas expiações, com o objetivo 
de soerguer-me, sem condenar; 
edificar-me, sem acusações; 
e consolar-me, sem humilhar.

Foram verdadeiras doses de estímulo 
a reagir na química da minha alma.

as instruções gotearam de corações 
purificados na prática cristã.

soerguer 
tornar a erguer(-se); 
reerguer(-se), revitalizar

gotear 
gotejar; cair em gotas
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Cada garoa de luz, na treva do meu 
existir, estimulava-me na busca do Sol!

Em cada gotinha celeste, percebia 
que, de fato, eu era capaz 
de vencer e vencer-me!

Em cada orvalho de esperança, 
percebia Deus mais perto de mim!

Como uma semente poderosa, 
mas ressequida pela teimosia 
pedante, absorvi os recursos divinos 
que dimanavam de almas amigas e, 
rompendo a casca da vaidade orgulhosa, 

pedante 
que exibe conhecimentos 
que não possui; 
presunçoso

dimanar 
provir como de uma 
fonte natural; brotar



distendi braços de socorro; tocado 
e soerguido por mãos portentosas, ouvi:

— levanta-te! Ânimo, o tempo 
é teu amigo, Deus espera por ti!

Desejo que esse rocio que mana das 
regiões cintilantes caia sobre vós 
abençoando e fortalecendo vossa vida, 
incentivando-vos a não desistir, a não 
desanimar, a permanecer acreditando 
na luz, mesmo quando tudo for treva; 
a continuar trabalhando, mesmo 
não sendo ainda o que gostaríeis 
de ser; a perseverar fazendo o bem, 

distender 
estender muito, 
em diversas direções

portentoso 
extraordinário, prodigioso

rocio 
orvalho



mesmo quando, em vosso coração, 
tudo seja ainda escuridade.

Pelo nosso esforço, amparados 
pelas inteligências celestes, 
ao longo do tempo, em trabalho 
ininterrupto no bem, construiremos 
em nós as virtudes dos céus.

Iniciemos, portanto, hoje!

manar 
verter com abundância; 
brotar, fluir, jorrar

escuridade 
estado do que é escuro; 
obscuro



Eis o que desejo compartilhar 
convosco: as vozes do infinito 
em gotas de sabedoria!

Pietro Augustus
Campinas, SP, 20 de agosto de 2010

Pelo nosso esforço, 
amparados pelas 

inteligências celestes, 
ao longo do tempo, em 

trabalho ininterrupto no 
bem, construiremos em nós 

as virtudes dos céus.



anima-te

Não desanimes, a vida 
é de luta para todos nós.

Não estamos abandonados 
pelo Cristo; é forçoso, porém, 
reconhecer o Cristo em nós.

Não te entregues à treva do desânimo, 
faze luz por meio do trabalho.

Não és o único a sofrer!



Se a angústia envolve-te, transforma-a 
em confiança em Deus.

Se a amargura toma-te o coração, 
transmuta-a em fé.

Se a adversidade apavora-te, 
apega-te à oração e verás 
que a vida te experimenta 
objetivando fortalecer-te!

Não estás em caráter de exceção.

Crê no futuro e aceita a tua cruz.

transmutar 
transformar

1



anima-te!

À semelhança do viandante perdido, 
que necessita erguer-se para encontrar 
a estrela da manhã e salvar-se, 
erige-te no ânimo, alça a tua fronte, 
fita os céus e verás que Deus, 
como o Sol da verdade, vela por ti.  •

viandante 
viajante

erigir 
edificar; elevar

fronte 
a cabeça

fitar 
fixar a vista em; olhar



À semelhança do 
viandante perdido, 

que necessita erguer-se 
para encontrar a estrela da 

manhã e salvar-se, erige-te no 
ânimo, alça a tua fronte, fita os 
céus e verás que Deus, como o 

Sol da verdade, vela por ti.



espera!

Calma, não te desesperes!

um minuto de irreflexão pode 
gerar dias de sofrimentos.

Pequenas gotas de cicuta são capazes 
de produzir desarranjos variados.

a palavra ofensiva é veneno 
que perturba.

O pensamento desajustado 
é enfermidade a caminho.
cicuta 
suco extraído 
de uma planta venenosa



Sentimentos em desordem 
são perturbações para o espírito.

a ação intempestiva é seta 
contaminada a ferir o semelhante.

uma decisão precipitada, e fora 
do contexto da caridade, pode acarretar 
um porvir de arrependimentos.

Por isso, calma!

Não há mal que não possa ser evitado 
no coração de quem o idealiza.

Entrega-te a Deus e faze:
intempestivo 
súbito, inoportuno; 
impensado

porvir 
o tempo que está por vir, 
por acontecer; futuro
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– da confiança no Criador, o teu escudo;

– da fé, a tua arma;

– da esperança, a tua crença;

– da justiça e misericórdia, 
as tuas verdades.

Com isso, certamente o amor 
divino será o teu advogado 
no tribunal da vida.  •



Calma, não te 
desesperes! Não há mal 

que não possa ser evitado no 
coração de quem o idealiza.

Entrega-te a Deus. Certamente 
o amor divino será o teu 

advogado no tribunal da vida.



marcha

Leste, nos livros sagrados, 
as líricas instruções do Senhor!

Ouviste, da boca dos oradores, 
as vozes dos céus!

Conheceste as vidas dos mártires 
e com eles te emocionaste.

Então, não percas tempo e ouve 
as vozes que, representando 
o Cristo, cantam: marcha!

lírico 
que se distingue 
pelo enlevo poético; 
sentimental, compassivo

ócio 
falta de ocupação; inação; 
falta de disposição 
física; preguiça



abandona o ócio e produze em benefício 
dos que gravitam em torno de ti.

Vê! a fome impera!

Distende tuas mãos 
como intérprete da caridade.

Ouve a lamúria dos que padecem 
os horrores das doenças 
e oferece uma oração.

Deus não te pede esforço 
sobre-humano, mas solicita a ti 

distender 
estender muito, 
em diversas direções

lamúria 
queixa; ato de falar 
de modo triste; lamento
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humanos esforços em benefício 
de ti e dos que sofrem.

Marcha para frente, amigo, e sabe 
que, para Deus, somente o trabalho 
elevado em benefício do próximo 
conduzir-te-á à salvação.  •



Deus não te pede 
esforço sobre-humano, 

mas solicita a ti humanos 
esforços em benefício de ti e 

dos que sofrem. Marcha para 
frente, amigo, e sabe que, para 

Deus, somente o trabalho elevado 
em benefício do próximo 

conduzir-te-á à salvação.



previne-te

A doença é própria dos mundos 
imperfeitos como a Terra.

O doente é sempre um convidado 
da vida para a autossuperação.

a doença purifica a alma, 
o doente aprende.

Entretanto, o corpo não é o espírito.

Somos todos seres 
em constante evolução.



Não te entristeças em demasia 
com a enfermidade orgânica.

Previne-te!

Mas, se a ausência da saúde física 
caracteriza o teu momento, sê confiante 
no amor divino e sabe que dias 
melhores, agora ou no porvir, virão.

Todavia, mais difíceis de curar 
são os males da alma.

Não aguardes o leito para te conduzires 
à transformação interior.

porvir 
o tempo que está por vir, 
por acontecer; futuro
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Busca prioritariamente 
a saúde moral para que ela, 
equilibrando o vaso biológico, 
liberte definitivamente o espírito.  •

vaso biológico 
corpo físico



A doença purifica 
a alma, o doente 

aprende. Entretanto, o 
corpo não é o espírito. Busca 

prioritariamente a saúde 
moral para que ela, equilibrando 

o vaso biológico, liberte 
definitivamente o espírito.



não te detenhas

É provável que o mundo te negue 
as melhores oportunidades.

Quem sabe na vida teus caminhos 
sejam refertos de testemunhos.

Talvez que os teus melhores amigos 
se afastem ferindo-te o coração.

Todavia, não te detenhas, trabalha 
ininterruptamente, porque o bem 
que empreendemos e que devotamos 

referto 
abundante; farto



à vida se nos apresentará de volta, 
enchendo-nos de luz e esperança.

Não paralises tuas forças dando 
demasiado crédito aos que te criticam.

Fica com o evangelho e coopera 
em benefício de todos.

as melhores intenções necessitam 
de braços comprometidos 
para executá-las.

apresenta os teus e sabe que o caminho 
do Cristo é palmilhado de espinhos.

palmilhado 
preenchido
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Se desejas realmente servir, 
aprende a superar os obstáculos 
e, em executando o bem, 
não te detenhas.  •



É provável que o 
mundo te negue as 

melhores oportunidades. 
Se desejas realmente 

servir, aprende a superar os 
obstáculos e, em executando 

o bem, não te detenhas.
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