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Mensagem de Natal 

Senhor Jesus! Diante do Natal, 
que te lembra da glória na manjedoura, 
nós te agradecemos: 
a música da oração; 
o regozijo da fé; 
a mensagem de amor; 
a alegria do lar; 
O apelo à fraternidade; 
o júbilo da esperança; 
a bênção do trabalho; 
a confiança no bem; 
o tesouro da tua paz; 
a palavra da Boa Nova; 
e a confiança no futuro!... 

Entretanto, oh! Divino Mestre, 
de corações voltados para o teu coração, 
nós te suplicamos algo mais! ... 
Concede-nos, Senhor, 



o dom inefável da humildade para que tenhamos 
a precisa coragem de seguir-te os exemplos! 

Chico Xavier 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 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. 

 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. 

Emmanuel 

 

 

 

A fim de conquistar-nos para os objetivos supremos da perfeição, é 
imperioso nos reconheçamos na estrada do aprimoramento. 

Por semelhante motivo, é natural: 

que o pensamento, vezes e vezes, se nos amargure, ante os 

desenganos e desapontamentos do mundo; 

que as emoções se nos desequilibrem, compelindo-nos a grandes 
obstáculos de conciliação; 

que a tentação nos visite, a ponto de acenar-nos com as 

perspectivas de queda em sofrimentos de longo curso; 

que a incompreensão alheia nos agite, impelindo-nos a desajustes e 
frustrações; 

que os conflitos psicológicos se nos acirrem no íntimo, retardando-

nos as melhores realizações; 

que nos admitamos em erro que só a experiência e o tempo nos 
auxiliarão a corrigir; 

que inúmeras dificuldades nos dificultem os passos para frente... 

PARA REFLETIR 
 



Mas, diante do socorro que diariamente recebemos, não é natural 

que desistamos de trabalhar na seara do bem, porque, por piores 
sejam as circunstâncias, poderemos ouvir a voz da esperança, 

afirmando-nos que Deus nunca exigiu nos aperfeiçoássemos de um 
dia para outro, e que, por isso mesmo, Jesus, o Divino Companheiro, 
nunca nos abandona em caminho. MEIMEI 

 

 

 

Para ser feliz, 
próspero, 
vencedor, 
receber amores e dádivas, 
bênçãos e distinções, 
podes formular votos, 
tecer esperanças, 
alinhavar projetos, 
enumerar decisões, 
vestir cores certas, 
brindar à sorte. 
 
Porém, 
se no coração, 
o homem velho prossegue, 
se o ontem ainda te governa, 
se melhoras apenas te farão, 
mais forte no que te é dispensável, 
então prosseguirás, 
ano após ano, 
imerso no mesmo tempo, 
estacionário, 
por livre e espontânea vontade, 
de um eterno ano velho, 
passado. 

André Luiz 

 

  
 
 
 
 

FELIZ ANO NOVO 

 



  

 

 

“A cada dia de nossa vida, aprendemos com nossos erros ou  

nossas vitórias, o importante é saber que todos os dias  

vivemos algo novo. Que o novo ano que se inicia, possamos  

viver intensamente cada momento com  

muita paz e esperança, pois a vida é uma dádiva e cada 

instante é uma benção de Deus.”  

  

  

 
 

 Seguindo com Jesus, Nada temas. Trabalha. 

 Não te omitas. Ajuda. Não te perturbes. Ama. 

 Não condenes. Ampara. Não te ofendas. Esquece. 

 Não te queixes. Caminha. Não depredes. Constrói. 

 Não critiques. Instrui. Não pares. Serve sempre. 

 Se o mal te desafia. Com JESUS, vencerás.  

 Não tens o que possuis, tens aquilo que dás. 

 Acima do que sabes, vale aquilo que és. 

 Sobre a própria palavra, olha as ações que crias. 

 Mais além do que podes, importa o que toleras. 

 De tudo quanto crês, vale mais o que fazes. 

PENSAMENTO DO MÊS 
 

 

ENSINAMENTOS 

 



 Em tudo quanto sofras, guarda a fé viva em 

DEUS. Emmanuel 

 

 

 

Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa; não deve entorpecer-se. Mãe de todas 

as virtudes que conduzem a Deus cumpre-lhe velar atentamente pelo 

desenvolvimento dos filhos que gerou. 

A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade 

inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do 

Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não 

tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? 

Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o 

homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja 

forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar que será do edifício 

que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre 

alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias 

dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé 

verdadeira. 

A fé sincera é empolgante e contagiosa; comunica-se aos que não na tinham, ou, 

mesmo, não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Ao 

passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente 

quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. 

Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da 

fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que 

fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. 

Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, 

com a sua racionalidade. Não admita a fé sem comprovação, cega filha da 

cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais; crede nas suas promessas, 

mas sabendo por que acreditais nelas; segui os nossos conselhos, mas 

compenetrados do um que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o 

atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento: os milagres são obras da fé. 

KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 

 

 

 
 

 
 

A FÉ: MÃE DA ESPERANÇA E DA CARIDADE 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

AVISO 
 

 
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. 
 


