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Dia dos Pais é o Dia de Deus 

 

Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, 

nossos irmãos. 
Detém-te, de modo especial, na simpatia e no 

amparo possível, em favor daqueles que se fizerem 
pais ou tutores. 

As mães são sempre revelações angélicas de 
ternura, junto aos sonhos de cada filho, mas é 

preciso não esquecer que os pais também amam… 
Esse perdeu a juventude, carregando as 

responsabilidades do lar; aquele se entregou a 
pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para 

que os filhos se titulassem com brilho na cultura 
terrestre; outros se escravizaram a filhinhos 

doentes; muitos foram banidos do refúgio 
doméstico, às vezes, pelos próprios descendentes, 

exilados que se acham em recantos de imaginário 
repouso, por trazerem a cabeça branca por fora, e, 

em muitas ocasiões alquebradas por dentro, sob a 
carga de lembranças difíceis que conservam em 

relação aos infortúnios que atravessaram para que 



a família sobrevivesse, e, ainda outros 
renunciaram à felicidade própria, a fim de se 

converterem nos guardais da alegria e da 
segurança de filhos alheios!… 

Compadecem-te de nossos irmãos, os homens, que 
não vacilaram em abraçar amargos compromissos, 

a benefício daqueles que lhes receberam os dons 

da vida. 
Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou 

enlouqueceram, sob a delinquência, na maioria 
dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas 

nobres intenções que os fizeram cair. 
A vida comunitária, na Terra de hoje, instituiu 

datas de homenagens às profissões e pessoas. 
Lembrando isso, reconhecemos, por nós, que o Dia 

das Mães é o Dia do Amor, mas reconhecemos 
também que o Dia dos Pais é o Dia de 

Deus. EMMANUEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMAI-VOS PELA RENOVAÇÃO DE VOSSA MENTE, 

PARA QUE PROVEIS QUAL É A BOA, AGRADÁVEL E PERFEITA VONTADE DE DEUS. Paulo- 

Romanos, 12.2 
 

  



       Deus é nosso Pai. 

       Somos irmãos uns dos outros. 

       Jesus é o Divino Mestre que Deus nos enviou. 

       A oração é o meio imediato de nossa comunhão 
com o Pai Celestial. MEIMEI 

   

  

 
O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. 
A existência terrestre permanece transbordando emoções 

relativas ao sexo. 
Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, 

entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra 
expressão. 

Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É 
preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao 

nosso próprio celeiro. 
Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem 

simplesmente à continuidade da espécie. 
Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. 

LEVANTAI OS OLHOS 
 

 



Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. 
Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, 

que a vida não constitui apenas o curto período de 

manifestações carnais na Terra, que a paz é tesouro 
dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa 

destinação das criaturas; no entanto, para receber tão altos 
dons é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e 

santificar os raciocínios. 
É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé, acima das 

sombras. 
Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da 

vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade 
perdida que deixaste apodrecer, ao abandono... Não te 

encarcerem no campo inferior, a contemplar tristezas, 
fracassos, desenganos!... Olha 

para o alto! ... Repara as frondes imortais, balouçando-se ao 
sopro da Providência Divina! 

Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se 

demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de 
frutossubstanciosos, avançam no Infinito, na direção dos 

Céus. 
Chico Xavier 

 

 

... Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela Divina Providência, 
porque Deus tem estradas, onde o mundo não tem caminhos... Se um dia 
te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere 

sem portas; sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis; 
sofrendo a conspiração de intrigas domésticas; na trama de processos 

obsessivos; no campo de moléstias consideradas irreversíveis; no laço de 
paixões que te conturbem a mente; debaixo de provas que te induzam à 
desolação e ao desânimo; sob a pressão de hábitos infelizes; em extrema 
penúria, sem trabalho e sem meios de sobrevivência; de alma relegada a 
supremo abandono; na área de problemas criados pelos entes a que mais 
ames; não desesperes. Ora em Silêncio e confia em Deus, esperando pela 

Divina Providência, porque Deus tem estradas, onde o mundo não tem 
caminhos. É por isto que a tempestade pode rugir à noite, mas não 
existem forças na Terra que impeçam, cada dia a chegada de novo 

amanhecer. 
Meimei 

 
 

ORA E CONFIA 



 
 

Podemos discernir a Vontade de Deus, em todas 
as situações: 

 

  No sofrimento, é a Paciência.           

  Na perturbação, é a Serenidade.           
  Diante da maldade, é o Bem que auxilia sempre.           

  Perante as sombras, é a Luz.          

  No trabalho, é o devotamento ao Dever.           
  Na amargura, é a Esperança.           

  No erro, é a Corrigenda.           

  Na queda, é o Reerguimento.           
  Na luta, é o Valor Moral.           

  Na tentação, é a Resistência.           
  Junto à discórdia, é a Harmonia.           

  À frente do ódio, é o Amor.           

  No ruído da maledicência, é o Silêncio.          
  Na ofensa, é o Perdão Completo.          

  Na vida comum, é a Bondade em favor de todos. Meimei 

 
 
 
 

Infelicidade é, antes de tudo, um estilo de vida. 

Uma forma de olhar o mundo pelo lado contrário. 

Em vez de você tirar proveito do momento atual, 

lamenta-se do que poderia ter acontecido. Roberto Shinyashiki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXÕES 

 

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 
 


