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MEU PAI 

Todos os que fomos acalentados pelo amor paterno, com certeza, 
recordamos nosso velho com saudade. Particularmente, quando nós 
mesmos nos tornamos pais, as lembranças acodem aos atropelos. 

Na acústica da alma, ainda ouvimos os passos firmes nas noites de 
trovoadas, a conferir em sua ronda, janelas, trancas, cortinas, o sono 
da criançada. 

Se fecharmos os olhos, podemos sentir o deslizar da sua mão 
levemente pelo nosso rosto e o puxar cuidadoso do cobertor. 

Vemos sua silhueta se perdendo na penumbra e ouvimos o último 
abrir e fechar da geladeira. 

Recordamos da criança que fomos e que ficava à espera da sua volta 
do trabalho. Aqueles que tivemos pais cujo trabalho exigia muitos 
dias fora do lar, podemos sentir outra vez o coração aos atropelos, 
lembrando o som do carro dele, chegando, na madrugada. 



Será que se lembrou de trazer um presente? Será que a sua barba 
está por fazer e vai espetar o nosso rosto? 

Recordamos o passeio dos fins de semana, do presente de 
aniversário, da ceia de Natal. Até das broncas após as nossas 
malandragens. 

Igualmente lembramos os carinhos à chegada de nosso boletim, a 
alegria após passar de ano. A comemoração em família pelas nossas 
vitórias: fundamental, ensino médio, vestibular, faculdade. 

E quando chegamos à adolescência? Quantos cuidados! Quem são 
os seus companheiros? Com quem você vai sair? Aonde vai? 

Não fume. Não beba. Não exceda a velocidade. Respeite os sinais de 
trânsito. 

É hora de chegar? Não falei para chegar antes da meia-noite? 

Filho respeite os mais velhos. Faça um carinho nos seus avós. 
Quando, afinal, vai se decidir a trabalhar? 

Garoto, vou lhe cortar a mesada. 

Olhando as rugas estampadas no rosto de nosso pai, somos tomados 
de carinho e nos curvamos diante dele. Quantos anos vividos no 
calor do lar paterno. Quantas lições! 

Lições que hoje repassamos para os nossos próprios filhos e, sem 
nos darmos conta, vamos repetindo os mesmos gestos dele. 
Daquele que há sessenta, setenta anos renasceu e um dia se tornou 
nosso pai. 

Olhamos nossos filhos e, lembrando de como a generosidade de 
nosso pai, os seus cuidados nos fizeram bem ao caráter, nos 
esmeramos no atendimento aos nossos próprios rebentos. 

Por tudo isso, outra vez, é que a nossa gratidão cresce no peito e 
explode em uma grande manifestação de afeto. E, como se nosso pai 
fosse uma criança pequena, abraçamos o velho e o embalamos em 
nossos braços, com a mesma canção de ninar que um dia ele 
embalou a nossa infância. 



As mensagens repassadas às crianças calam profundamente em 
suas almas. Embora o tempo, a distância, as circunstâncias mais 
adversas, tudo o que as aninhou e animou nos anos infantis 
repercute pela vida afora. 

Eis porque a infância tem um caráter de primordial importância ao 
ser humano. É nesse período de repouso para o Espírito, que se 
prepara para as lutas do mundo, que o ser se abastece de energias, 
vigor, valores reais que são, em verdade, as únicas heranças 
autênticas que os pais legam aos filhos. 

Redação do Momento Espírita 

 

 

“Podes contar com Deus na solução de todos os teus problemas, 

entretanto, não te esqueças de que Deus conta contigo em todos os 

teus caminhos.” CHICO XAVIER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de 

receber cooperação. 

 Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, 

antes de pronunciá-las. 

 Nada se realiza de útil e grande sem a coragem. 

 Não critiques. A lâmina de nossa reprovação volta-se, 

invariavelmente, contra nós, expondo-nos as próprias 

deficiências. 

 Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas 

procure melhorar-se quanto possível. Chico Xavier 

  
 

 

 

Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos 

sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo 

geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas 

possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os 

apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. 

Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a 

palavra dos que sabem. 

Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita 

vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o 

esforço supremo dos que fazem. 

Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da Terra e, 

transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a 

exemplificação máxima, através de sacrifícios 

culminantes. 

A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade 

de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse 

SABER E FAZER 
 



desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de 

existir por inútil. 

João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. 

Demonstra o versículo que somente os que concretizam 

os ensinamentos do Senhor podem ser bem- 

aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a 

diferença entre a cultura e a prática, entre saber e 

fazer. EMMANUEL 

 

 

Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É 

perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos, com as mãos 

desocupadas. 

Acenda sua lâmpada, enquanto há claridade em torno de 

seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. 

Ajude o próximo, enquanto as possibilidades permanecem 

de seu lado. Chegará o momento em que você não 

prescindirá do auxílio dele. 

Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida Mais 

Alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O 

vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume, 

depois de abandonado. 

Dê suas lições sensatamente, na escola da vida, enquanto o 

livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma 

bênção e há milhares de irmãos, não longe de você, 

aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. 

ENTRETANTO... 
 

 



Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é 

favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir 

transformados. 

Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja 

agourenta. Mas, enquanto você guardar oportunidade de 

amealhar recursos superiores para a vida espiritual 

aumente os seus valores próprios e organize tesouros da 

alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de 

existência é inevitável. ANDRÉ LUIZ 

 

 
 

 

 
 

 HÁ MUITOS PLANOS NO CORAÇÃO DO HOMEM, MAS 

É A VONTADE DO SENHOR QUE SE REALIZA. 

  

 Nunca diga que você tem um grande problema, diga 

assim : “O MEU DEUS É MAIOR que o meu problema.” 
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GOTAS DE ORVALHO 
 

 

 
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. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  


