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PÁSCOA ABENÇOADA 
Que Deus nos abençoe nesta Páscoa, e que essa benção dure 

o ano todo. Que Deus nos dê toda a fé que ainda falta para 

transformar todos os nossos sonhos em realidade. Que a Sua 

sabedoria e amor estejam sempre presentes para guiar-nos 

em seu caminho. Que a luz de Cristo brilhe todos os dias para 

inspirar nossa vida. Que esta seja uma páscoa cheia de 

bênçãos, com muita fé e alegria. 

 

 
O êxito espera por você, tanto quanto, vem exaltando 

quantos lhe alcançaram as diretrizes. 

Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, 

qual a árvore que lança de si as folhas mortas. 

Não se detenha, diante da oportunidade de servir. 

Mobilize o pensamento para criar vida nova. 

Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. 

 

Saliente qualidade e esqueça defeitos. 

Desenvolva os seus recursos de simpatia e evite qualquer 

impulso de agressão. 

Se você pode ajudar, em auxílio de alguém, faça isso agora. 

Enriqueça o seu vocabulário com boas palavras. 

Aprendendo a escutar, você saberá compreender. 

INGREDIENTES DO ÊXITO 
 

 



 

A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o 

bem. 

Destaque os outros e os outros destacarão você. 

Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem 

afligir-se pelo futuro, porque, para viver amanhã, você 

precisará viver hoje. 

Habitue-se a sorrir. 

Recorde que desalento nunca auxiliou a ninguém. 

Não permita que a dificuldade lhe abra porta ao desânimo 

porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale para 

melhorar-nos em habilitação e resistência. 

Ampare-se amparando os outros. 

Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-

se. 

Abençoe a vida e todos os recursos da vida onde você 

estiver. 

Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de 

aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. 

Observe: todo tempo é tempo de Deus para restaurar e 

corrigir, começar e recomeçar. ANDRÉ LUIZ 

 

 

 
Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista 
permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre 
se reporta à ressurreição da condenação. 
Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na 
existência de um inferno ardente e imperecível? 
As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida 
em se banhando nas águas da morte corporal. Suas 
realizações do porvir seguem na ascensão justa, em 
correspondência direta com o esforço perseverante que 
desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora, 
todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias 
possibilidades de ressurreição na luz. 
Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. 
É à volta à lição ou ao remédio. 

LEI DE RETORNO 
 

 



Não lhes surge diferente alternativa. 
A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese 
de Jesus. 
Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não 
se compadece com a teoria das penas eternas. 
Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso 
salvador. Através da referência do Mestre, contudo, 
observamos que a Providência Divina é muito mais rica e 
magnânima que parece. 
Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de 
que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova 
condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. 
EMMANUEL 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

“A caridade é o amor, é o sol que Nosso Senhor fez 

raiar claro e fecundo; alegrando, nesta vida a 

existência dolorida dos que sofrem neste mundo.” 

Chico Xavier 

 
 
 
 
 

       Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, através 
da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo - mas como nem 
sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais 
diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. 
       O homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode 
aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua 
desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. 
       Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa 
inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do 
efeito. 
       Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela 
Providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os 
ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e 
esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da 
Humanidade. ALLAN KARDEC 

 
 
 
 

  
A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo 
destinado aos obstáculos. 
A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para 
as decepções de seu caminho. 
A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É valor 
substancial para os seus entendimentos difíceis. 
A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É 
porta valiosa para que você demonstre boa-vontade, ante os companheiros 
menos evoluídos. 
A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de 
você ajudar ao companheiro que necessita. 
A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para 
as ocasiões de tormenta. 

É RAZOÁVEL PENSAR NISTO 
 

 

https://www.pensador.com/autor/chico_xavier/


O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É 
manancial de forças para os seus dias de luta. 
A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as 
realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você 
deve usar e engrandecer no momento oportuno.  André Luiz 
 

 

 

Se você não perdoar hoje... 

Amanhã, por certo, 

O seu dia será mais escuro, 

Seus passos estarão menos firmes, 

Seus problemas surgirão mais complexos, 

Sua mágoa doerá muito mais... 

Se você não perdoar agora 

Que será do seu caminho depois? 

Desculpe enquanto é tempo, para que, de futuro, não recaiam sobre sua cabeça  
os padecimentos e as queixas de muitos. 

Esqueçamos o mal para que o mal não se lembre de nós. 

O incêndio da aflição devasta a consciência que não conseguiu bastante força  
para lavar-se nas águas vivas da grande compaixão. 

Quem não perdoa os erros dos semelhantes condena a si mesmo. 

Quem não olvida as ofensas, transforma-se num fardo de crueldade. 

vezes se fizerem necessárias, nossa romagem para Jesus não sofrerá  
tropeços e crises, porque, usando o amor para com os outros, seremos,  
gradativamente, convertidos em felizes instrumentos do Amor de Nosso 
Pai Celestial. MEIMEI 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

PERDOE E VIVA 
 

 



 
 

 

 
 

 

O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do 

cansaço. 

Interrompe o serviço, em razão da tempestade, e a inundação 

lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem 

incipiente. 

Descansa, em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e 

os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. 

Levanta as mãos, no princípio, mas não sabe tornar a levantá-

las, na continuidade da tarefa, e perde a colheita. 

O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar 

convenientemente ao termo da jornada. 

Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios 

abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras 

vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-

se às margens da senda, transformando-se em mendigo 

comum. 

Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los 

quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de 

alcançar a meta na ocasião prevista. 

Assim acontece conosco na jornada espiritual. 

A luta é o meio. 

O aprimoramento é o fim. 

A desilusão amarga. 

A dificuldade complica. 

A ingratidão dói. 

A maldade fere. 

Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não 

sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os 

vermes do desânimo proliferarão, precipite, no centro de 

nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar, 

de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela 

sombra de falsos refúgios, durante séculos 

consecutivos.                   EMMANUEL 

 

 
 

PERSISTE E SEGUE 

 



 
 

 
 

A qualquer momento, sua saúde é a soma de todos os 
impulsos, positivos e negativos, que emanam de sua 
consciência. Você é aquilo que pensa. Se for feliz, isso 
significa que tem pensamentos alegres a maior parte do 
tempo. Se é depressivo, com certeza a maioria de seus 
pensamentos é triste. Esse cálculo deve ser feito também 

para todos os outros estados de espírito: raiva, medo, inveja, 
cobiça, bondade, compaixão benevolência e amor. Tudo é 
pensamento. Quando um deles predomina, você desenvolve 
o estado mental correspondente, e, como já vimos, uma 
determinada condição fisiológica. 
Na verdade, podemos reafirmar a conexão psicofisiológica 
em uma sentença: para cada estado de consciência há um 
estado fisiológico correspondente. Deepak Chopra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GOTAS DE ORVALHO 
 

 



 

 
 

 
  

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. 
 


