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MÃE E FILHO 

 

“Dói-me lembrar-te, Mãe, cansada e desvalida, 

triste, vendo meu pai morrendo na bigorna, 

teu coração ferido, em lágrimas se entorna, 

mas queres sustentar-me o pão, a escola e a vida. 

Lavadeira a servir suando em noite morna, 

desmaiaste no chão da choça hoje esquecida, 

e ao lembrar-te a brusca e ansiosa despedida, 

a dor me refaz na angústia que retorna. 

Chorei, sofri, cresci... Fui rico joalheiro, 

doente, enlouqueci atrelado ao dinheiro, 

mendigo, achei a morte, falando-me em diamantes... 

Agora, eis-me a pedir teus braços de amor puro, 

sei, porém, que é preciso esperar o futuro, 

quero ser teu menino pobre como dantes!...” Chico Xavier 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ninguém quer saber o que fomos o que possuíamos que 

cargo ocupávamos no mundo; o que conta é a luz que cada 

um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo." 

Chico Xavier 
 

  



         Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os 
enigmas ao invés de resolvê-los. 

         Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. 
O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. 

         Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde 
buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. André 
Luiz 

   

  

 
Ó luminosas formas alvadias 

Que desceis dos espaços constelados.  
Para lenir a dor dos desgraçados 
Que sofrem nas terrenas gemonias. 

Vindes de ignotas luzes erradias, 

de lindos firmamentos estrelados, 

céus distantes que vemos, dominados, 

de esperanças, anseios e alegrias. 

Anjos da Paz, radiosas formas claras, 

doces visões de etéricos carraras. 

De que o espaço fúlgido se estrela! 

Clarificai as noites mais escuras. 

Que pesam sobre a terra de amarguras.  Chico Xavier 

  
 
 
 
 
 

ANJOS DA PAZ 
 

 



 

As mais belas palavras entretecidas em forma de uma 
auréola de gratidão não expressam, realmente, a grandeza 
de que te revestes anjo querido. 

Sendo uma estrela luminífera, escondes a tua claridade no 
corpo físico, a fim de não ofuscares os caminhos que 

percorres, particularmente quando te tornas mãe. 

O brilho, porém, da tua luminosidade exterioriza-se e clareia 
a noite densa do processo de crescimento daqueles que vêm 
aos teus braços, na condição de filhos, na ansiosa busca do 
progresso e da plenitude. 

Os teus silêncios, nos momentos de testemunho, 
transformam-se em canções de inigualável beleza, dando 
sentido psicológico e harmonia à vida, porque te sacrificas 
em benefício daqueles que Deus te concedeu por empréstimo 
sublime para os conduzires ao Seu coração inefável. 

O teu devotamento contínuo constitui a lição preciosa de 
perseverança de quem acredita na Vida e no triunfo do Bem 
Eterno, nunca desistindo de lutar e de doar-te. 

A tua paciência gentil e a tua serena abnegação, mesmo nas 
horas difíceis, são poemas vivos de amor incomum, que 
terminam por transformar as estruturas morais humanas 
deficientes em resistência e vigor para os enfrentamentos da 
reencarnação. 

A tua serenidade, quando tudo parece conspirar contra o 
êxito daqueles que educas, e a tua certeza de que o amor 
tudo pode, convertem-se na segurança que se faz 
indispensável para que a vitória seja alcançada. 

As ingratidões dos filhos não te desanimam, as vicissitudes 
da existência não te desarmonizam, os embates do cotidiano 
não te enfraquecem, e prossegues a mesma, sofrida, às 
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vezes, perseverando, porém, nos deveres a que te entregas 
com doação total. 

Aprendeste a sorrir quando os teus filhos estão alegres e a 
chorar ante as suas preocupações e fracassos, nunca 
cedendo espaço ao desespero ou à revolta, quando eles não 
conseguem superar os impedimentos e tombam em 
momentâneos fracassos… 

Nesses momentos, renovada em forças e revestida de 
coragem, ergue-os, dando-lhes as mãos generosas e 
direcionando-lhes os passos no rumo certo, a fim de que 
recomecem e se recuperem. 

Estejas na opulência ou na pobreza total, a tua maternidade 
é sinal do poder de Deus que te consagrou como co-criadora, 
na condição de anjo do lar, a fim de que o mundo cresça e a 
vida humana alcance a meta para a qual foi organizada. 

É certo que nem todos os filhos sabem compreender a tua 
grandeza, os teus sacrifícios e lutas, mas isso não te é 
importante. 

Consideras antes que o teu é o dever de amá-los em 
quaisquer situações em que se encontrem, educando-os sem 
cessar, amparando-os continuamente e emulando-os ao 
avanço com os seus próprios pés, mesmo quando tenham as 
pernas trôpegas e feridos os sentimentos. 

Sabes que as melhores condecorações para exornarem os 
heróis são as cicatrizes internas que permanecem no coração 
e na alma do lutador após as refregas. Por isso mesmo, 
insistes e perseveras sem descanso, trabalhando com esses 
diamantes brutos que deves lapidar, a fim de que permitam 
o brilho da Estrela Polar – Jesus! – no recesso do ser. 

...E se, por acaso, a desencarnação te arrebatar do corpo, 
impedindo- te continuar cuidando deles, permanecerás, no 
Além-túmulo, inspirando-os, acariciando-os e envolvendo-os 
em vigorosa proteção.       Divaldo Franco 

 



  

 
 
A fé viva não é patrimônio transferível. É conquista pessoal. 

 

A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta. É realização íntima. 

 

A graça do Céu não desce a esmo. Tem que ser merecida. 

 

A melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe-nos 

executá-la por nós mesmos. 

 

A fortaleza moral não é produto de rogos alheios. Provém do nosso esforço na 

resistência para o bem. 

 

A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio. É fruto 

de compreensão mais alta. 

 

O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo. É fonte cristalina e 

inexaurível do espírito eterno. 

 

O conhecimento real não é construção de alguns dias. É obra do tempo. 

 

O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela 

nossa boa-vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. 

 

A proteção da Esfera Superior é inegável para todos nós que ainda nos 

movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos 

da luz!... André Luiz 

  
 

 

 

A meditação é o processo pelo qual adquirimos controle sobre a mente e a conduzimos numa 

direção mais virtuosa. 

Pode-se pensar na meditação como uma técnica pela qual diminuímos a força de velhos 

pensamentos e desenvolvemos outro. 

Não devemos considerar a tolerância e a paciência sinais de fraqueza. 

Eu as considero sinais de força. 

Dalai Lama 

 

 

 

PROBLEMAS PESSOAIS 

 

GOTAS DE ORVALHO 
 



 

 

 

 

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 
 


