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PERTO DE DEUS 
Entre a alma, prestes a reencarnar na Terra, e o Mensageiro Divino travou-

se expressivo diálogo: 

– Anjo bom – disse ela –, já fiz numerosas romagens no mundo. Cansei-me 

de prazeres envenenados e posses inúteis... Se puder pedir algo, desejaria 

agora colocar-me em serviço, perto de Deus, embora deva achar-me 

entre os homens... 

– Sabes efetivamente a que aspiras? Que responsabilidade procuras? – 

replicou o interpelado. – Quando falham aqueles que servem à vida, 

perto de Deus, a obra da vida, em torno deles, é perturbada nos mais 

íntimos mecanismos. 

– Por misericórdia, anjo amigo! Dar-me-ás instruções... 

– Conseguirás aceitá-las? 

– Assim espero, com o amparo do Senhor. 

– O Céu, então, conceder-te-á o que solicitas. 

– Posso informar-me quanto ao trabalho que me aguarda? 

– Porque estarás mais perto de Deus, conquanto entre os homens, 

recolherá dos homens o tratamento que eles habitualmente dão a 

Deus... 

– Como assim? 

– Amarás com todas as fibras de teu espírito, mas ninguém conhecerá, 

nem te avaliará as reservas de ternura!... Viverás abençoando e servindo, 

qual se carregasse no próprio peito a suprema felicidade e o desespero 

supremo. Nunca te fartarás de dar e os que te cercarem jamais se 

fartarão de exigir... 

– Que mais? 

– Dar-te-ão no mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial; 

contudo, qual se faz igualmente até hoje na Terra com o Todo-

Misericordioso, reclamar-se-á tudo de ti, sem que se te dê coisa alguma. 

Embora detendo o direito de fulgir a luz do primeiro lugar nas assembleias 

humanas, estarás na sombra do último... Nutrirás as criaturas queridas 



com a essência do próprio sangue; no entanto, serás apartada 

geralmente de todas elas, como se o mundo esmerasse em te apunhalar 

o coração. Muitas vezes, serás obrigada a sorrir, engolindo as próprias 

lágrimas, e conhecerás a verdade com a obrigação de respeitar a 

mentira... Conquanto venhas a residir no regozijo oculto da vizinhança de 

Deus, respirarás no fogo invisível do sofrimento!... 

– Que mais? 

– Adornarás as outras criaturas para que brilhem nos salões da beleza ou 

nos torneios da inteligência; entretanto, raras te guardarão na memória, 

quando erguidas ao fausto do poder ou ao delírio da fama. Produzirás o 

encanto da paz; todavia, quando os homens se inclinem à guerra, serás 

impotente para afastar-lhes o impulso homicida... Por isso mesmo, 

debalde chorarás quando se decidirem ao extermínio uns dos outros, de 

vez que te acharás perto do Todo-Sábio e, por enquanto, o Todo-Sábio 

é o Grande Anônimo entre os povos da Terra... 

– Que mais? 

– Todas as profissões no Planeta são honorificadas com salários 

correspondentes às tarefas executadas, mas o teu ofício, porque estejas 

em mais íntima associação com o Eterno e para que não comprometas 

a Obra da Divina Providência, não terá compensações amoedadas. 

Outros seareiros da Vinha Terrestre serão beneficiados com a 

determinação de horários especiais; contudo, já que o Supremo Pai serve 

dia e noite, não disporás de ocasiões para descanso certo, porquanto o 

amor te colocará em permanente vigília!... Não medirás sacrifícios para 

auxiliar, com absoluto esquecimento de ti; no entanto, verás teu carinho 

e abnegação apelidados, quase sempre, por fanatismo e loucura... 

Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de 

zelar por ti... Farás o pão dos entes amados... Na maioria das 

circunstâncias, porém, será a última pessoa a servir-se dos restos da mesa, 

e, quando o repouso felicite aqueles que te consumirem as horas, velarás, 

noite adentro sozinha e esquecida, entre a prece e a aflição... 

Espiritualmente, viverás mais perto de Deus, e, em razão disso, terás por 

dever agir com o ilimitado amor com que Deus ama... 

– Anjo bom – disse a Alma, em pranto de emoção e esperança –, que 

missão será essa? 

O Emissário Divino endereçou-lhe profundo olhar e respondeu num gesto 

de bênção: 

– Serás mãe!... CHICO XAVIER 

  

 
O mundo em que vivemos é propriedade de Deus. 
Devemos agradecer as bênçãos de Nosso Pai Celestial, todos 
os dias. 
O coração agradecido ao Senhor espalha a bondade e a alegria 
em seu nome. 

LEMBRANÇAS 
 

 



Jesus rendia graças a Deus, auxiliando o próximo. 
A Natureza diariamente glorifica a Divina Bondade, na luz do Sol, 
na suavidade do vento, no canto das aves e no perfume das 
flores. 
Quem ajuda às plantas e aos animais revela respeito e carinho 
na Criação de Nosso Pai Celestial. 
Devo ser bom para com todos, porque Deus tem sido 
infinitamente bom para comigo, em todas as ocasiões. 
Quem trabalha com alegria mostra reconhecimento ao Céu. 
Cooperando de boa-vontade com os outros, estaremos servindo 
a Deus. MEIMEI 

 

 

 
No cantinho de um terreiro, sentado num banquinho, fumando o seu cachimbo, 

um triste 

Preto-Velho chorava. 

De olhos molhados, esquisitas lágrimas desciam-lhe pelas faces e, não sei por que 

as contei... Foram sete. 

Na incontida vontade de saber, aproximei-me e interroguei-o: 

Fala, meu Preto Velho, diz ao seu filho o porquê externas assim uma tão visível 

dor? 

E ele, suavemente respondeu: 

-”Estás vendo esta multidão de pessoas que entra e sai”? As lágrimas contadas são 

distribuídas a cada uma delas...  

A Primeira eu dei a estes indiferentes que aqui vem em busca de distração, para 

saírem ironizando aquilo que suas mentes ofuscadas não conseguem conceber. 

A segunda a estes eternos duvidosos que acreditam desacreditando, na 

expectativa de um milagre que os faça alcançar aquilo que seus próprios 

merecimentos negam. 

A terceira distribui aos maus, aqueles que somente procuram a Umbanda em 

busca de vingança desejando sempre prejudicar a um seu semelhante.  

A quarta aos frios e calculistas que sabem que existe uma força espiritual e 

procuram beneficiar-se dela de qualquer forma e não conhecem a palavra 

gratidão. 

A quinta chega suave, tem o riso e elogio da flor dos lábios, mas se olharem bem o 

seu semblante verão escrito: creio na Umbanda, nos teus Caboclos e no teu 

Zambi, mas somente se vencerem o meu caso ou me curarem disto ou daquilo. 

AS SETE LÁGRIMAS DE UM PRETO VELHO 
 

 



A sexta eu dei aos fúteis que vão de centro em centro, não acreditando em nada, 

buscam 

aconchegos e conchavos e teus olhos revelam um interesse diferente. 

A sétima, filho, notas como foi grande e como deslizou pesada, foi à última 

lágrima, aquela que vive nos olhos de todos os Orixás, fiz doação desta aos 

médiuns vaidosos que só aparecem no centro, em dia de festa e faltam às 

doutrinas, esquecem que existem tantos irmãos precisando de caridade e tantas 

criancinhas precisando de amparo material e 

espiritual. 

E assim meu filho, para estes todos é que viu minhas lágrimas caírem uma a uma. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
É uma luz que Deus acende  

No coração da mulher.” CHICO XAVIER 

 
 
 
 
 

       Mulher quando se faz mãe, seja ela de onde for, 

por fora, é sempre mulher, por dentro, é um anjo de 
amor; 

        Coração de mãe parece, no lar em que se 

aprimora padecimento que ri, felicidade que chora; 

         Pela escritura que trago, na história dos sonhos 
meus, mãe é uma estrela formada, de uma esperança 

de Deus.  CHICO XAVIER 

 
 
 
 

  
Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e 
insatisfeitas. 
Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes 
foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu 
trabalho. 
Os que varrem as ruas querem ser comerciantes; OS 
trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. 
O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de 
compreensão da oportunidade recebida. 
De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da 
preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o 
que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. 
Mas Jesus veio arrancar-nos da "morte no erro". 
Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento 
incessante da vida. 
Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai 
que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e 

TRABALHO 
 

 



sabedoria e à sua tarefa própria, cheia de imperecível 
dedicação à Humanidade. 
Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está 
trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o 
Mestre se esforça por nós. EMMANUEL 

 
 

 

 

 

DISTÚRBIOS FLUÍDICOS 

Os distúrbios fluídicos no homem ocorrem de conformidade com seus pensamentos. 

Todos os encarnados e desencarnados possuem uma atmosfera fluídica que os circunda, 

atraindo pensamentos e emoções que foram lançadas por outras mentes no Universo. 

Como nós é que selecionamos tais vibrações, somos os principais responsáveis pelas doenças 

contraídas. 

Muitas enfermidades iniciam-se no pensamento de ódio, de vingança que se aloja nos órgãos do 

perispírito e termina por transferir-se ao corpo físico. Rinaldo de Santis 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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. 
 


