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Ano Novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, 
trabalhar e servir. 

O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do 
calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a 

necessária ascensão. 
 

Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para 
execução de velhas promessas, que ainda não tiveste a coragem de 

cumprir. 
 

Se tens inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da 
reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te 

clareie a estrada para frente. 
 

Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e 
planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza 
te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência 

feliz no dever bem cumprido. 
 

Novo Ano! Novo Dia! 
 

Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te 
não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que 
maldade, em torno de teu destino. Não maldigas, nem condenes. 

RENOVAÇÃO 
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Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na 
inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. 

 
Cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do 
desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais 
se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e 

bondoso, repete-nos de hora a hora: 
 

- Ama e auxilia sempre. 
 

Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta 
amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta 

aberta de teu coração. 
Chico Xavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
“Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a 

paz sem amor. ”                  Emmanuel 

 
 


A grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do 
verbo servir. 
·  Não exija do teu próximo aquilo que ainda não consegues fazer. 
·  Em matéria de felicidade só se possui aquela que se dá. 
·  Quem aprende a ouvir com atenção aprende a falar com 
proveito. 
·  O que somos é um presente de Deus, e o que nos tornamos é o 
nosso presente para ele.  

Emmanuel 
 

           

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 estamos 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.    André Luiz 
                                                                                                   
                                                   

Não desanime 



 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
Não nos lembramos das vidas passadas e nisso está a sabedoria de Deus. 
 
Se lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos, 
dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, 
não teríamos condições de viver entre eles atualmente. 
 
Pois, muitas vezes, os inimigos do passado hoje são os nossos filhos, 
nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que presentemente se 
encontram junto de nós para a reconciliação. Por isso, existe a 
reencarnação. 
 
Certamente, hoje estamos corrigindo erros praticados contra alguém, 
sofrendo as consequências de crimes perpretados, ou mesmo sendo 
amparados, auxiliados por aqueles que, no pretérito, nos prejudicaram. 
Daí a importância da família, onde se costumam reatar os laços cortados 
em existências anteriores. 
 
A reencarnação, desta forma, é a oportunidade de reparação, como 
também, oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos 
outros, apressando nossa evolução espiritual. 
 
Quando reencarnamos, trazemos um "plano de vida", compromissos 
assumidos perante a espiritualidade e perante nós mesmos, e que dizem 
respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. 
 
“Se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus 
te sustente em paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se 
alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sobre as trevas da 

noite, O Céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém em 
paz.  “Chico Xavier - Emmanuel 

Porque não lembramos de vidas Passadas 



 
Espiritismo não é apenas o consolador da Terra. É o renovador do "eu". 

Não constitui somente a iluminação das massas. É lâmpada acesa para o coração 

do homem. 

Não é simplesmente Boa Nova no espírito popular. 

É nova mensagem de redenção para o indivíduo. 

Não é apenas a fonte miraculosa da graça. 

É campo de esforço próprio. 

Não é somente a técnica de salvação para todos. 

É o processo de solução exata aos problemas de cada um. 

Não se resume a palácio de princípios sublimes no corpo ciclópico do século. 

É caso de trabalho regenerador para cada dia. 

Não representa simplesmente a usina poderosa impulsionando a ascensão coletiva. 

É motor destinado à elevação pessoal. 

Não está circunscrito ao santuário da esperança reconfortante. 

É esfera de serviço ativo da nossa redenção individual no supremo bem. 

O Espiritismo não é uma religião como outra qualquer, mas sim um método de 

viver. André Luiz 

 

 
 

. A vida não exige que sejamos os melhores, apenas que dediquemos o melhor de nossos 
esforços para isso.  H.Jackson Brown Jr 

 
. Não há erros, nem coincidências. 

Todos os acontecimentos são bênçãos que nos são dadas para que atrvés deles possamos 
aprender.        Elisabeth Kubler-Ross 

 

                                            

 

 
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. 

Espiritismo 

Gotas de Orvalho 

 

ATENÇÃO 

 


