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FELIZ PÁSCOA 

 

Graças a Ele... 

Era inimaginável, impossível, incalculável, sem precedentes. 

Um único ato que mudou a história, possibilidade, destino. 

Ele era carpinteiro, mestre, rejeitado, líder. 

Ainda assim, Ele fez o que nenhum carpinteiro, mestre, rejeitado ou 

líder jamais fez. Como todos os que o precederam, ele viveu e 

morreu. 

Mas diferente de todos os que o precederam, Ele ressuscitou dentre 

os mortos e viveu outra vez. 

Ele vive. 

E porque Ele vive, você, ela, ele e nós todos viveremos de novo.  

Graças a Ele, o aguilhão de morte é desfeito, a sepultura não tem 

vitória. Podemos começar de novo e de novo. 

Graças a Ele, a culpa transforma-se em paz, o arrependimento 

transforma-se em alívio, o desespero transforma-se em esperança. 

Graças a Ele temos segundas chances, páginas em branco, novos 

inícios, não há fim.  

 

Autor desconhecido 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

“Que DEUS ajude a todos a se manterem equilibrados no 
propósito que lhes tem norteado a existência terrena.” 
 
 

  

 
        Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. 

        Tudo é importante na vida. 

        Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das 

realizações vultosas. 

        O seu hoje representa as ações antes realizadas e o seu amanhã 

defluirá das suas atividades hoje desenvolvidas. 

Joanna de Ângelis 

  

  

 
Estejamos convencidos de que ainda achamo-nos à longa distância do convívio 
com os eleitos da Vida Celeste; entretanto, pelo chamamento da fé viva que 
hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos 
os escolhidos: 
 
- para a regeneração de nós mesmos; 
- para o cultivo sistemático e intensivo do bem; 
- para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular 
com rigor as nossas próprias imperfeições redimindo-as; 
- para o perdão incondicional, em todas as circunstâncias da vida; 
- para a atividade infatigável na confraternização verdadeira; 
- para auxiliar os que erram; 
- para ensinar aos mais ignorantes que nós;  
- para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem sem a graça da fé 
renovadora que já nos robustece o espírito; 
- para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa; 
- para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos 
entendam; 
- para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão, ao preço de nossa 
própria renúncia; 
- para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros é 
enriquecer a própria existência; 

CHAMADOS E ESCOLHIDOS 
 

 



- para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos, em 
todos os ângulos do caminho; 
- para negar a nossa antiga vaidade e tomar, sobre os próprios ombros, cada 
dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando, com 
humildade e alegria, ao encontro da vida sublime... 
 
A indicação honrosa nos felicita. 
 
Nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do Céu no 
rumo de nossas consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o 
trabalho. 
 
Eis a nossa posição real nas benções do “hoje”. E se quisermos aceitar a 
escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em 
breve, “amanhã”, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor.  

Emmanuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Agradeço alma irmã, por tudo o que me deste, 
o auxílio fraternal, generoso e sem preço, 
o teto, o lume. O prato, o reconforto, a veste, 
tudo isso agradeço... 
Sobretudo, alma boa, 
DEUS te compense o coração amigo, 
por teu olhar de paz que me alenta e abençoa, 

GRATIDÃO 



na estrada em que prossigo. 
Viste-me em solidão, 
Esperança caída sem ninguém... 
Deste-me apoio com teu braço amigo, 
E ergui-me de alma nova para o bem!... 
Não há palavra com que te defina. 
O reconhecimento que me invade, 
ao sentir-te no amparo a presença divina. 
Da Celeste Bondade. 
DEUS te guarde no excelso resplendor. 
Da luz com que me aquece todo o ser, 
porque me refizeste a certeza do amor, 
a bênção de servir e a força de viver. 
Maria Dolores 
 
 
 
 

 
Quando você se observar, à beira do desânimo, 

acelere o passo para frente, proibindo-se parar. 

Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as 

sombras. 

Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. 

Leia uma página edificante, que lhe auxilie o 

raciocínio na mudança construtiva de ideias. 

Tente contato de pessoas, cuja conversação lhe 

melhore o clima espiritual. 

Procure um ambiente, no qual lhe seja possível 

ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os 

pensamentos. 

Preste um favor, especialmente aquele favor que 

você esteja adiando. 

Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles 

que atravessam dificuldades maiores que as suas. 

Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e 

que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do 

desalento. 

Guarde a convicção de que todos estão caminhando 

para adiante, através de problemas e lutas, na 

aquisição de experiência, e de que a vida concorda 

com as pausas de refazimento das nossas forças, 

mas não se acomoda com a inércia em momento 

algum.                             

                 Chico Xavier 
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Nossa maior fraqueza está em desistir. 

A maneira mais segura de ter sucesso é sempre tentar  
mais uma vez. 

Thomas Edison 

 

 

 

 

 

Prezados irmãos, dado às obras que a Associação precisa realizar 

para melhor acolher aqueles que a procuram, algumas pessoas nos 

têm 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 benefícios de todos e manutenção do Patrimônio legado 

pelos fundadores  

AVISO 
 

GOTAS DE ORVALHO 
 


