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Mensagem da Criança 
Dizes que sou o futuro. 
Não me desampare o presente. 
Dizes que sou a esperança da paz. 
Não me induzas à guerra. 
Dizes que sou a promessa do bem. 
Não me confies ao mal. 
Dizes que sou a luz dos teus olhos. 
Não me abandones às trevas. 
Não espero somente o teu pão. 
Dá-me luz e entendimento. 
Não desejo tão só a festa de teu carinho. 
Suplico-te amor com que me eduques. 
Não te rogo apenas brinquedos. 
Peço-te bons exemplos e boas palavras. 
Não sou simples ornamento de teu caminho. 
Sou alguém que bate à porta em nome de Deus. 
Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. 
Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo... 
Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. 

Chico Xavier 
 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Resposta Divina: “O Velho Testamento, que é a palavra 
dos profetas, é o homem desesperado com os problemas 
da vida criados por ele mesmo, batendo à porta de Deus.” 
“O Novo Testamento, contendo os ensinamentos de 
Jesus, é a resposta de Deus ao homem de todos os 
tempos.” 
  

 O Evangelho e o acaso. "Toda vez que as circunstâncias 
te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não 
penses que o acaso esteja presidindo a semelhantes 



eventos. Forças divinas estarão agindo a fim de que te 
informes quanto ao teu próprio caminho." 
  

 “Quem é perseguido, muitas vezes ainda consegue ir 
adiante, principalmente se estiver sendo perseguido de 
maneira injusta, mas quem persegue não sai do lugar”. 
  

 "Tenho sofrido muitas perseguições da parte de espíritos 
inimigos da Doutrina, mas dizendo-lhes com sinceridade, 
as maiores dificuldades que enfrento para perseverar no 
serviço da mediunidade são oriundas de minhas próprias 
imperfeições”. 
  
  

 Perante o sofrimento: "O espírita chora escondido. Depois, 
lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo." 
  
Chico Xavier 

  

 

 

 

Justo lembrar: a voz humana está carregada de vibrações. 

Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. 

Uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. 

Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe o obséquio 
de responder em tom mais baixo. 

Os nervos dos outros são iguais aos teus: Desequilibram-se 
facilmente. 

Discussão sem proveito é desperdício de forças. 

Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases 
tempestuosas e ofensivas; aqueles que se encontram realmente 
cansados procuram repouso e silêncio. 

Se te sentes à beira da irritação estás doente e o doente exige 
remédio. 

FALE EM PAZ 
 



Barulho verbal apenas complica. 

Pensa nisso: a tua voz é o teu retrato sonoro. 

Emmanuel- Chico Xavier 

 

 

 

  

Não passe distraído, diante da dor. 

Nesses semblantes, que o sofrimento 

descoloriu e nessas vozes fatigadas, em que a 

tortura plasmou a escala de todos os gemidos, 

Jesus, o nosso Mestre Crucificado, continua 

incompreendido e desfalecente... 

Nessas longas multidões de aflitos e 

infortunados, encontrarás a nossa própria 

família. 

Quantos deles albergaram esperanças, iguais 

àquelas que nos alimentam os sonhos, sem 

qualquer oportunidade de realização? Quantos 

tentaram atingir a presença da luz, incapazes 

de vencer a opressão das trevas?!... 

Essas crianças, caídas no berço da angústia, 

esses enrugados velhinhos sem ninguém, 

essas criaturas que a ignorância e a provação 

mergulharam no poço da enfermidade ou no 

espinheiro do crime, são nossos irmãos, à 

frente do Eterno Pai!... 

Estende-lhes tua alma, na dádiva que possas 

oferecer, guardando a certeza de que, amanhã, 

provavelmente, estarás também suspirando 

pelo bálsamo do socorro, na bênção de um pão 

ou na luz de uma prece amiga! 

Recorda que as mãos, hoje, por ti libertadas 

dos grilhões da penúria, podem ser aquelas 

que, amanhã chegarão livres e luminosas, em 

teu auxílio!... 

SOCORRE MEU FILHO 

 



Ao pé de cada coração desventurado, Jesus 

nos espera, em silêncio. 

Socorre, pois, meu irmão, e na doce melodia do 

bem, ainda mesmo que dificuldades e sombras 

te ameacem a luta, ouvirás, no imo do coração, 

a voz do Divino Mestre, a encorajar-te, paciente 

e amoroso: “Tem bom ânimo! Eu estou 

aqui”.  Meimei 

  

  

 

 

“Um simples ato de bondade, no recinto do lar, tem mais 
força persuasiva que uma dezena de pregações num templo 

onde a criatura compareça contrariada.” 

  

  

 

 

 Se desejares ser feliz, vive cada momento, de forma 
integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de 
sonho, de bênção, num painel plenificador. 

 As ocorrências de dor são experiências para as de saúde e 
de paz. 

 A felicidade não são coisas: é um estado interno, uma 
emoção. 

 Abençoa os acidentes de percurso, que denominas como 
desdita, segue na direção das metas, e verás quantas 
concessões de felicidade pela frente, aguardando por ti. 

 Quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os 
pés, mas também flores miúdas e verdejante relva, que 
teimam em nascer ali colocando beleza no chão. 

Divaldo P. Franco 

 

 

 

PENSAMENTO DO MÊS 
 

 

ENSINAMENTOS 

 



 
 

 

 

Não se detenha diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento 
para criar vida nova. 

Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. 

Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo porque a 
dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação 
e resistência. 

Nunca desconsidere o valor de sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em 

meditação e reajuste das próprias forças.  André Luiz 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

AVISO 
 

OPORTUNIDADE DE SERVIR 
 

 

 
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. 
 


