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PAZ EM TI 

É muito importante a paz. 

Governos a estabelecem fomentando guerras, gerando 

pressões, submetendo as vidas que se estiolam sob jugos 

implacáveis. 

A paz é imposta, dessa forma, mediante a coação e, depois, 

negociada em gabinetes. 

Vem de fora e aflige, porque é aparente. 

Faz-se legal, mas nem sempre é moralizada. 

Tem a aparência das águas pantanosas, tranquilas na 

superfície, asmáticas e mortíferas na parte submersa. 

Assim se apresenta a paz do mundo, transitória, enganosa. 



A paz legítima emerge do coração feliz e da mente que 

compreende, age e confia. 

É realizada em clima de prece e de amor, porque, da 

consciência que se ilumina ante os impositivos das Leis 

Divinas, surge à harmonia que fomenta a dinâmica da vida 

realizadora. 

Essa paz não se turba, é permanente. Não permite 

constrangimento, nem se faz imposta. 

Cada homem a adquire a esforço pessoal, como 

coroamento da ação bem dirigida, objetivando os altos 

ideais. 

Não basta, no entanto, programar e falar sobre a paz. Mas, 

visualizando-a, pensar em paz e agir com pacificação, 

exteriorizando-a de tal forma que ela se estabeleça onde 

estejas e com quem te encontres. 

Seja a paz, na Terra, o teu anseio, em oração constante, que 

se transforme em realização operante como resposta de 

Deus. 

Orando pela paz, esse sentimento te invade, e o amor, que 

de Deus se irradia, anula todo e qualquer conflito que te 

domine momentaneamente. 

A paz em ti ajudará a produzir a paz no mundo. 

Joanna de Ângelis 



  

  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. 

 Esforço dos braços significa atividade pessoal. 

 Sem o empenho de nossas energias, na construção do Reino Espiritual 

com o Cristo, na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em 

torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção 

humana. 

 Encontrando o nosso irmão, caído na estrada, façamos o possível por 

despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não 



olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será 

indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe 

fraternalmente as nossas mãos. EMMANUEL 

 
 

 Três verbos existem que, bem conjugados, serão 
lâmpadas luminosas em nosso caminho: Aprender, 
Servir e Cooperar. 

 Três atitudes exigem muita atenção: Analisar, Reprovar 
e Reclamar. 

 De três normas de conduta jamais nos arrependeremos: 
Auxiliar com a intenção do bem, Silenciar e Pronunciar 
frases de bondade e estímulo. 

 Três diretrizes manter-nos-ão, invariavelmente, em 
rumo certo: Ajudar sem distinção, Esquecer todo mal e 
Trabalhar sempre. 

 Três posições devemos evitar em todas as 
circunstâncias: Maldizer, Condenar e Destruir. 

 Possuímos três valores que, depois de perdidos, jamais 
serão recuperados: A hora que passa A oportunidade e A 
palavra falada. 

 Três programas sublimes se desdobram à nossa frente, 
revelando-nos a glória da Vida Superior: Amor, 
Humildade e Bom ânimo. 

 Que o Senhor nos ajude, pois, em nossas necessidades, 
a seguir sempre três abençoadas regras de salvação: 
Corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas, 
Amparar-nos mutuamente, Amar-nos uns aos outros. 

Chico Xavier 

 
 

A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos 

do tempo. 

Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. 

Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. 

ENSINAMENTOS 
 

O TEMPO 



Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de 

semelhante presunção. 

Constituindo a Criação Universal patrimônio comum, é 

razoável que todos gozem as possibilidades da vida; 

contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia 

das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu 

aperfeiçoamento espiritual. 

É lógico que todo homem conte com o tempo, mas, se esse 

tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem 

trabalho? 

Não obstante a oportunidade da indagação importa 

considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, 

multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram 

aniquilá-lo de qualquer forma. 

A velha expressão popular "matar o tempo" reflete a 

inconsciência vulgar, nesse sentido. 

Nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas 

exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia 

de paz, harmonia e iluminação, são muito importantes para 

o concurso humano, na execução das leis divinas. 

Os interesses imediatistas do mundo clamam que o "tempo 

é dinheiro", para, em seguida, recomeçarem todas as obras 

incompletas na esteira das reencarnações... Os homens, por 

isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, 

aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade, na 

conquista da experiência. 

 



 

Não vitalizes tristezas nem desencantos, apesar das 
configurações de sofrimentos que surjam e se avolumem 
pela senda que percorres. 

Quando tudo parece perdido, invariavelmente uma solução 
surge, inesperada, providencial. E se não se materializa a 
resposta almejada, diretriz melhor conduzirá o problema de 
maneira salutar para ti mesmo, se te dispuseres esperar. 

Sombras não se modificam com sombras. 

O pântano não renascerá drenado com a condenação da 
lama. 

Mister esparzir luz e fazer canais providenciais. 

Para tanto, o homem deve impor-se a tarefa de abrir janelas 
de otimismo nas salas onde dominam tristezas e arejar 
escaninhos pestilenciais de pessimismo mediante o aroma 
da esperança. 

Pessimismo é enfermidade que engendra processo de 
psicose grave por antecipação de um mal que, talvez, não 
ocorrerá. 

A cada instante as circunstâncias geram circunstâncias 
outras, fatores atuais compõem fatores futuros, dependendo 
da direção que lhes imponhas. 

Não te canses, desse modo, exageradamente sob o peso da 
nostalgia ou te entorpeças asfixiado pelos tóxicos das 
frustrações que todos experimentam. 

Entrega-te a Deus e deixa-te conduzir tranquilamente. 

Otimismo é estímulo para o trabalho, vigor para a luta, saúde 
para a doença das paisagens espirituais e luz para as 
densas trevas que se demoram em vitória momentânea. 

CONVITE AO OTIMISMO 

 



Nas duas traves da Cruz, quando tudo pareceria perdido, o 
Justo, em excelente lição de otimismo, descerrou os painéis 
da Vida Verdadeira, morrendo para ressurgir em gloriosa 
madrugada de Imortalidade, que até hoje é o canto sublime 
e a rota segura, plena de alegrias para todos nós. 

Joanna de Ângelis 

 

 
“Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. 

A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as 

emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O Espírito 

encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de 

acrisolar-se e engrandecer-se por dentro.” 

Chico Xavier 

  

 

Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, 
poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente 
ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, 
crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma 
escasseiam cada vez mais. 

Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos 
que sabem. 

Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em 
silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos 
que fazem. 

Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da Terra e, transmitindo-
lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima, 
através de sacrifícios culminantes. 

SABER E FAZER 

 

PENSAMENTO DO MÊS 

 



A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de 
experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a 
mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. 

João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o 
versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do 
Senhor podem ser bem- aventurados. Aí reside, no campo do serviço 
cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. 

Chico Xavier 

 

 

 

  

 

 

 

  

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. 
 


