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COM AMOR 

Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os 
serviços da redenção de si mesmo. 

Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com 
desassombro sob tempestades. 

O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. 

O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de 
suor, de testemunhos. 

Toda a preparação é necessária, no capítulo da resistência; 
entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma 
de caridade, que é amor sublime. 

A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a 
penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o 
amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da 
perfeição espiritual. 
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A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra, 
são flores e frutos na árvore da vida, todavia, o amor é a raiz eterna. 

Mas, como amaremos no serviço diário? 

Renovemo-nos no espírito do Senhor e compreendamos os nossos 
semelhantes. 

Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, 
temperando a bondade com a energia, e a fraternidade com a justiça. 

Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo, na senda evolutiva. 

Quem ama, compreende; e quem compreende, trabalha pelo mundo 
melhor.                   EMMANUEL 

 

 
 

“Sempre que chamados à crítica, respeitemos o esforço nobre dos 

semelhantes. Para construir, são necessários amor e trabalho, estudo e 

competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. 

Para destruir, porém, basta, às vezes, uma só palavra.” CHICO XAVIER 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às 

demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive, para 

a existência de Deus; 

 Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para a outra. 

Somos responsáveis por nossa tragédia e por nossa glória; 

 Hoje auxiliamos, amanhã seremos os necessitados de auxílio; 

 A desilusão de agora será benção depois; 

 Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são 

oriundas de minúsculas sementes. CHICO XAVIER 

 

 

 

O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima 

da política administrativa do mundo para cumprir o ministério 

que lhe é cometido. 

O Governador da Terra, entre nós, para atender aos objetivos da 

política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de 

Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e 

decretos, respeitáveis embora. 

Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si 

mesmo. 

Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. 

POLÍTICA DIVINA 
 



Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, 

testemunhou a sua grandeza celestial. 

Que seria das organizações cristãs, se o apostolado que lhes diz 

respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e 

parlamentos transitórios? 

Se desejares penetrar, efetivamente, o templo da verdade e da 

fé viva, da paz e do amor, com Jesus, não olvides as plataformas 

do Evangelho Redentor. 

Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e 

entendimento. 

Ama o próximo como a ti mesmo. 

Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. 

Faze o bem aos que te fazem mal. 

Abençoa os que te perseguem e caluniam. 

Ora pela paz dos que te ferem. 

Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado 

inferior. 

Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os 

menos afortunados e mais pobres do caminho. 

Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. 

Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. 

Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do 

desalento. 

Levanta os caídos. 

Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. 

Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, 

sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. 

Ama, compreende e perdoa sempre. 

Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à 

obra? 

Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo 

são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da Sabedoria 

Imortal, amparando os potenciais econômicos, 

passageiros e perecíveis do mundo; todavia, não te esqueças das 

recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução 

das quais devemos edificar o Reino Divino, dentro de nós 

mesmos.            CHICO XAVIER 



 

 

Famílias-problemas!... 

Irmãos que se antagonizam... 

Cônjuges em lamentáveis litígios... 

Animosidades entre filho e pai, farpas filha e mãe... 

Sorrisos filiais que se transfiguram idiossincrasias e 
vinditas... 

Tempestades verbais em discussões extemporâneas... 

Agressões infelizes de consequências fatais... 

Tragédias nas paredes estreitas das famílias... 

Enfermidades rigorosas sob látegos de impiedosa 
maldade... 

Mãos encanecidas sob tormentos de filhos dominados por 
ódios inomináveis. 

Pais enfermos açoitados por filhas obsidiadas, em conúbios 
satânicos de reações violentas em cadeia de ira... 

Irmãos dependentes sofrendo agressões e recebendo 
amargos pães, fabricados com vinagre e fel de queixa e 
recriminações... 

Famílias em guerras tiranizantes, famílias-problemas! 

É da Lei Divina que o infrator renasça ligado à infração que 
o caracteriza. 

A justiça celeste estabeleceu que a sementeira  tenha 
caráter espontâneo, mas a colheita tem impositivo de 
obrigatoriedade. 

O esposo negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga 
companheira nas vestes de filha ingrata e maldizente. 

DENTRO DO LAR 
 

 



A nubente atormentada, que no passado desrespeitou o lar, 
acolhe nos braços, no presente, o esposo traído vestindo 
as roupas de filho insidioso e cruel. 

O companheiro do pretérito culposo se reivincula pela 
consanguinidade à vítima, desesperada, reencontrando-a 
em casa como irmão impenitente e odioso. 

O braço açoitador se imobiliza sob vergastadas da loucura 
encarcerada nos trajos da família. 

Desconsideração doutrora, desrespeito da atualidade. 

Insânia gerando sandice e criminalidade alimentando 
aversões. 

Chacais produzindo chacais. 

Lobos tombando em armadilhas para lobos. 

Cobradores reencarnados junto às dívidas, na província do 
instituto da família, dentro do lar. 

Acende a claridade do Evangelho no lar e ama a 

tua família-problema, exercitando humildade e 

resignação. 

Não renasceste ali por circunstância anacrônica ou casual. 

Não resides com uma família-problema por fator fortuito 
nem por engano dos Espíritos Egrégios. 

Escolheste, antes do retorno ao veículo físico, àqueles que 
dividiriam contigo as aflições superlativas e os próprios 
desenganos. 

Solicitaste a bênção da presença dos que te cercam em 
casa, para levares com segurança nos cimos para onde 
rumas. 

Sem eles faltariam bases para os teus pés jornadeiros. 



Sem a exigência deles, não serias digno de compartilhar a 
vilegiatura espiritual com os Amorosos Guias que te 
esperam. 

São eles, os parentes severos nos trajos de verdugos 
inclementes, a lição de paciência que necessitas viver, 
aprendendo a amar os difíceis de amor para te candidatares 
ao Amor que a todos ama. 

A mensagem espírita, que agora rutila no teu espírito 
transformado em farol de vivo amor e sabedoria, é o 
remédio-consolo para tuas dores no lar, o antídoto e o 
tratado de armistício para o campo de batalha onde 
esgrimas com as armas da fé e da bondade, apaziguando, 
compreendendo, desculpando, confiando em horas e dias 
melhores para o futuro... 

Apoia-te ao bastão da certeza reencarnacionista, aproveita 
o padecimento vingativo, ajuda os verdugos da tua 
harmonia, mas dá-lhes a luz do conhecimento espírita para 
que, também eles, os problemas em si mesmos, elucidem 
os próprios enigmas e dramas, rumando para experiências 
novas com o coração afervorado e o espírito tranquilo. 
JOANNA DE ÂNGELIS 

 

 

Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda 
não se nos radicou na alma convenientemente. 

A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. 

Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos se é 
cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder 
para anular as edificações de Deus? 

O problema reside, entretanto, na necessidade de 
entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os 
aspectos de uma questão, todos os contornos de uma 
paisagem. O que hoje nos parece à felicidade real pode ser 
amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos 
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modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. 
Urge, pois, afeiçoarmo-nos à Lei Divina, refletir-lhe os 
princípios sagrados e submeter-nos aos Superiores 
Desígnios, trabalhando incessantemente para o bem, onde 
estivermos. 

Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os 
preconceitos cristalizados, operam muita vez a cegueira do 
espírito. Procede, daí imensos desastres para todos os que 
guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao 
personalismo inferior. 

Quem cultiva a obediência ao Pai, no coração, sabe encontrar 
as oportunidades de construir com o seu amor. 

Os que alcançam, portanto, as compreensões legítimas não 
podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência 
nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas, que 
encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem 
indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os 
obstáculos são simplesmente novas decisões das Forças 
Divinas, relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, 
destinadas a conduzi-las para a vida maior. EMMANUEL 

 

 
 

 

 
 

 “Difícil é ganhar um amigo em uma hora; fácil é ofendê-

lo em um minuto.” Provérbio chinês 

 “O que é um amigo? Uma única alma habitando dois 

corpos.” Aristóteles 

 “O amigo é a resposta aos teus desejos. Mas não o 
procures para matar o tempo! Procura-o sempre para as 

horas vivas. Porque ele deve preencher a tua 
necessidade, mas não o teu vazio.” Khalil Gibran 

  

 
 
 
 

 

GOTAS DE ORVALHO 
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ATENÇÃO 

Caros irmãos, dado às obras que a Associação precisa realizar para melhor acolher aqueles que a 
procuram, algumas pessoas têm-nos abordado no sentido de colaborar com a Casa auxiliando nas 
despesas desta Instituição; assim orientamos a todos aqueles que se disponham a tal, somente o façam 
através dos responsáveis pela Casa e procurem nossa Secretaria. Saibam que a Associação é uma 
Instituição sem fins lucrativos e que toda a assistência por ela prestada é absolutamente gratuita. Aos 
senhores médiuns (efetivos) e conselheiros, informamos que deverão procurar a Secretaria para 
atualizar seus cadastros e tomar ciência das obras que se pretende, pois são para benefício de todos e 
manutenção do Patrimônio legado pelos fundadores. 
 


