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Feliz Dia dos Pais!! 
A nobreza da vida consiste no viver, na maneira de viver, naquilo 

porque devemos viver. 

Assim ensinou Jesus e assim você o faz pai, ama, procura e se ocupa 

somente do bem. 

 

Tem o verdadeiro sentido da vida. Em torno de você brilha Jesus. 

Você fala de amor e eu me abrigo em seu coração. 

 

E vou crescendo em graça, no conhecimento da verdade. 

Essa energia que vem de você semeia o meu caminho, 

inspira os meus sonhos, conforta os obstáculos. 

Mais do que palavras é exemplo de virtude e fé. 

 

Hoje dia dos pais, paro para te olhar, seu rosto, seu sorriso, 

seus olhos. Quanta grandeza e esplendor. 

 

Um dia Jesus revelou Deus ao homem. Levou-me a Deus e, 

assim, em sua infinita bondade me ofereceu tudo, dando-me você pai. 

 

No canto alegre das orações onde há esperança para quem nele 



acredita, 

o coloco você meu pai... 

Feliz Dia dos Pais! 

Tenha as bênçãos do Senhor! 

Autor desconhecido 

  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Tudo tem seu apogeu e seu declínio... É natural que seja 

assim, todavia, quando tudo parece convergir para o que 

supomos o nada, eis que a vida ressurge triunfante e 



bela!... 

Novas folhas, novas flores, na infinita benção do 

recomeço! 

 Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o 

que somos. 

Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima 

de tudo, importa o que fazemos de nós! 

 É exatamente disso que a vida é feita: de momentos! 

Momentos os quais temos que passar, sendo bons ou não, 

para o nosso próprio aprendizado, por algum motivo. 

Nunca se esquecendo do mais importante: Nada na vida é 

por acaso... 

                  Chico Xavier 

 

 

Pai perdoa-me pelas vezes que sentei ao seu lado, mas não ouvi 
o que dizias... Pai perdoa-me pela visita rápida de fim de tarde, 

antes do jantar de domingo... Pai perdoa-me pela pouca 
paciência, quando querias aconselhar-me nos negócios... Pai 

perdoa-me por achar que tuas ideias já estavam 
ultrapassadas... Pai perdoa-me por ignorar tua experiência de 
vida... Pai perdoa-me pela minha falta de tempo para passar 

contigo.. Pai perdoa-me pelo teu convite que recusei porque ia 
sair com meus amigos... Pai perdoa-me pela minha 

insensibilidade na hora da tua dor... Pai perdoa-me pelas vezes 
em que meus filhos não te trataram com o respeito que 

merecias... Pai perdoa-me pelo abraço que não te dei, pelo 
carinho que não te fiz... Pai perdoa-me por não ter reconhecido 

em ti o próprio Cristo... Pai abençoa-me. 

 

 

 

PAI, PERDOA-ME 
 



 

 

Um autor desconhecido escreveu certa vez que a  

Alegria, a Tristeza, a Vaidade, o Amor e outros sentimentos 

habitavam uma pequena ilha. 

Certo dia foram avisados que essa ilha seria inundada. 

Preocupado, o AMOR cuidou para que todos os outros se 

salvassem, falando: fujam todos, a ilha vai ser inundada. 

Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigar em um 

morro bem alto, no continente. Só o Amor não teve pressa. 

Quando percebeu que ia se afogar, correu a pedir ajuda. 

Para a riqueza apavorada, ele pediu: - Riqueza leve-me com você. 

Ao que ela respondeu: não posso, meu barco está cheio de ouro e prata e 

não tem lugar para você. 

Passou então a vaidade e ele disse: - Dona vaidade leve-me com 

você... 

-Sinto muito, mas você vai sujar meu barco. 

Em seguida veio à tristeza e o amor suplicou: 

-Senhora tristeza, posso ir com você? 

Amor estou tão triste que prefiro ir sozinha. 

Passou a alegria, mas se encontrava tão alegre que nem ouviu o 

amor chamar por ela. 

Então passou um barquinho, onde remava um senhor idoso, e ele 

disse: 

O TEMPO 

 



-Sobe Amor, que eu te levo. 

O Amor ficou tão feliz que até se esqueceu de perguntar o nome do 

velhinho. 

Chegando ao morro alto, onde já estavam os outros sentimentos, ele 

perguntou a sabedoria: 

-Dona Sabedoria, quem era o senhor que me amparou? Ela 

respondeu: o Tempo. 

-Porque só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor. 

Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o Tempo 

tem lugar especial. 

É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua 

hora e locais certos. 

É ele que cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o 

algodão anestesiante nas chagas abertas. 

É o Tempo que nos permite amadurecer, através do exercício sadio 

da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. 

É o Tempo que desenha marcas na face, espalha neve nos cabelos, 

leciona calma e paciência quando o passo já se faz mais lento. 

É o Tempo que confirma as grandes verdades e destrói as falsidades, 

os valores ilusórios. 

O Tempo é, enfim, um grande mestre que ensina sem pressa, 

aguarda um tanto mais e espera que cada um a sua vez, se disponha a 

crescer, servir e ser Feliz. 

E é o Tempo, em verdade, que nos demonstra no correr dos anos, a 

doença, a dificuldade, e permanece conosco para sempre. 



Neste mundo tudo tem a sua hora. 

Cada coisa tem o seu Tempo. 

Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. 

Tempo de plantar e de colher. 

Tempo de derrubar e de construir. 

Há o tempo de se tornar triste e de se alegrar. Tempo de chorar e de 

sorrir. 

Tempo de espalhar pedras e de juntá-las. 

Tempo de abraçar e de se afastar. 

Há tempo de calar e de falar. 

Há o tempo de guerra e o tempo de paz. 

Mas sempre é o tempo de AMAR. 

  

“O Tempo não é nenhum Remédio, O Tempo apenas 
cicatriza. O Amor que traz a Cura.” 

  

 

 

 
 

 

“Corrigirás o mal com o bem, afastarás a agressão com a 

paciência, extinguirás o ódio com o amor, desfarás a 

condenação com a benção.” 

Chico Xavier 

PENSAMENTO DO MÊS 
 

 



  
 
 

 

No justo momento em que o fracasso lhe atropele o 

carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à 
existência, a ventania da adversidade lhe açoite 
o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, 

a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão 
lhe venha a fazer companhia, no momento justo 

enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra 
ou a atribulação se lhe façam mais difíceis de 

suportar, não chore e nem esmoreça. 
A água pura, a fim de manter-se pura 

é servida em taça vazia. 
A treva da meia noite é a ocasião em que o 

tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. 
Por maior que seja a dificuldade, jamais desanime. 

O nosso pior momento na vida é 
sempre o momento de melhorar. 

Chico Xavier 

 
 
 

 
 

 O melhor exercício mental é concentrar-se no Bem, emitindo e captando 

vibrações positivas do Astral. 

 O egoísmo é cegueira mental. 

 Por onde andar semeia o Bem e a alegria te acompanhará. 

 A palavra, à semelhança da ação, não deve conter sentido oculto. 

 Antes de negares, coloca-te na posição de quem pede. 

 O amor não pode ser obrigatório nem restrito, mas amplo, total, sincero. 

GOTAS DE ORVALHO 
 

 

NO JUSTO MOMENTO 

 



  

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

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. 
 


