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Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador 

terrestre. 

Nem banquete, nem púrpura. 

Nem aplauso, nem flores. 

Jesus achava-se diante da morte. 

Terminava uma semana de terríveis flagelações. 

Traído, não se rebelara. 

Preso, exercera a paciência. 

Humilhado, não se entregou a revides. 

Esquecido, não se confiou à revolta. 

Escarnecido, desculpara. 

Açoitado, olvidou a ofensa. 

Injustiçado, não se defendeu. 

Sentenciado ao martírio, soube perdoar. 

Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e 

beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a 

esperança. 

Mas, exibindo-o, diante do povo, Pilatos não afirma: — Eis o condenado, 

eis a vítima! 

Diz simplesmente: — “Eis o Homem!” 

Aparentemente vencido, o Mestre surgia em plena grandeza espiritual, 

revelando o mais alto padrão de dignidade humana. 

Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente 

nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a Humanidade Real. 

EMMANUEL 

 

HUMANIDADE REAL 

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/cacda185-a4e4-494b-a336-538157225556?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=4263AE24-F64A-4E45-93C8-74FAA14EDA5F&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=pt&metaSiteId=12e04a03-093e-4a7d-ea9e-8d7ae4c288d1#!blank/xp6qm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

"A maior caridade que podemos fazer pela Doutrina Espírita é a sua 

divulgação." 

Chico Xavier & Emmanuel 

 


 Pensamento é vida. Vida é criação. 

 Criação vem do desejo. Desejo é semente. 

 Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. 

 Toda semente produz. 

 A escolha é nossa.  Emmanuel 

 Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. 
Carl Jung 

 Existem duas maneiras de difundir a luz: Ser a vela ou ser o espelho que a reflete. Edith 

Wharton 

 



Dificilmente você saberá, com suficiente precisão, de quem se trata e quais 
as vinculações anteriores que os unem.  Pode ser, contudo, algum amigo 
muito querido de outras eras, que vem para testemunhar-lhe seu amor, 
para ajudá-lo na difícil tarefa de viver, para fazer-lhe companhia, quando 
chegarem os cinzentos anos de solidão e velhice, ou até para ser o suporte 
material de sua vida. 

É certo que poderá também ser o adversário de outrora, que conserva 
ainda rancores e desafeições pelo que, obviamente, você lhe causou. 

Vem, contudo, para que possam ajustar-se na conciliação, para que se 
perdoem mutuamente e tenham condições de seguir, dali em diante, em 
paz, como amigos fraternos, ou, pelo menos, não mais como adversários. 

Hermínio Miranda 

 

 

 

                                                                                                   

                                                   
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Quando um indivíduo põe o seu alvo em alguma coisa bem definida, 
bem planejada, sua atmosfera mental se reflete nas suas palavras  e 
ações, ajudando-o na conquista do objetivo" 

Alberto Montalvão 

 
 

Atitude Mental Positiva 

NOSSOS FILHOS 



 
                      
Trazendo a sua consciência tranquila, nos deveres que a vida lhe deu a cumprir, você 

pode e deve viver a sua vida tranquila, sem qualquer necessidade de ser infeliz. 

 

Auxilie aos outros sem afligir-se demasiado com os problemas que apresentem, porque 

eles mesmos desejam solucioná-los por si próprios. 

 

Não se fixe tão fortemente nos aspectos exteriores dos acontecimentos e sim coloque a 

sua visão interna nos fatos em curso, a fim de que a compreensão lhe clareie os 

raciocínios. 

 

Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que se 

houver alguma necessidade de modificação em suas atividades, a sua própria tarefa lhe 

fará sentir isso sem palavras. 

 

Se você experimentou algum fracasso na execução dos seus ideais, não culpe disso 

senão a você mesmo, refletindo na melhor maneira de efetuar o reajuste. 

 

Se você realizar corretamente o seu trabalho, os seus clientes ou beneficiários virão de 

longe procurar o valor de sua experiência e de seu concurso. 

 

Em qualquer indecisão, valorize os pareceres dos amigos que lhe falem do assunto, mas 

conserve a convicção de que a decisão será sempre de você mesmo. 

 

Uma atitude de simpatia para com o próximo é sempre uma porta aberta em seu auxílio 

agora e no futuro.  

 

Mesmo nas horas mais aflitivas procure agir com serenidade e discernimento, porque de 

tudo quanto fizermos colheremos sempre. 

 

A desculpa ante as faltas de que você tenha sido vítima, invariavelmente, é ação em seu 

próprio favor. 

 

Quando provações e dificuldades lhe pareçam aumentadas, guarde paciência e otimismo, 

trabalhando e servindo, na certeza de que Deus faz sempre o melhor.    

André Luiz                                            

 

 

 

Você está matriculado numa escola informal, de tempo integral, 

chamada VIDA. 

Nesta escola, a cada dia, terá a oportunidade de aprender lições. 

Poderá gostar das lições ou odiá-las, mas você as incluiu como 

parte de seu currículo. 
Chérie Carter-Scott 

 

Espiritismo 

Gotas de Orvalho 



 

 

Se você acredita que pode alcançar a sublimação espiritual sem os outros, decerto ainda não 

chegou à verdade. 

A vida foi criada, à feição de máquina complexa, em que as peças diferenciadas, entre si, 

guardam função específica. 

Não fuja à engrenagem do seu grupo se deseja aperfeiçoar-se e progredir. 

Os outros são as áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. 

Através deles, é que você se analisa para observar-se com segurança. 

Não intente transformá-los, de imediato, porque qual ocorre conosco, são espíritos em evolução, 

caminhando entre dificuldades e sombras, para o conhecimento superior. 

Não exija deles a perfeição que estamos ainda longe de possuir. 

Esse nos ensina paciência, aquele a compreensão, aquele outro o imperativo da bondade, tanto 

quanto somos pessoalmente para cada um deles testes vivos nesses mesmos assuntos. 

Acredite: sempre que os outros nos apareçam à maneira de problemas, somos para eles outros 

tantos problemas a resolver. 

Diz você que precisa identificar-se com a vida e descobrirem-se para fazer o melhor, entretanto, 

unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para as conquistas supremas da 

felicidade e do amor. ANDRÉ LUIZ 
 

 

 

 

 

Que Deus o abençoe nesta Páscoa, e que essa benção dure o ano 

todo.  

Que Deus te dê toda a fé que ainda falta para transformar todos os seus 

sonhos em realidade.  

Que a Sua sabedoria e amor estejam sempre presentes para guiá-lo em 

seu caminho.  

Que a luz de Cristo brilhe todos os dias para inspirar sua vida.  

Que esta seja uma Páscoa cheia de bênçãos, com muita fé e alegria.  

Feliz Páscoa! 
Autor desconhecido 

 

 
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. 

ATENÇÃO 

 

Quanto aos outros 


