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Encontro de Natal 
Recolhes as melodias do Natal, guardando o pensamento engrinaldado pela 
ternura de harmoniosa canção. 

Percebes que o céu te chama a partilhar os júbilos da exaltação do Senhor nas 
sombras do mundo. 

Entretanto, misturada ao regozijo que te acalenta a esperança, carregas a névoa 
sutil de recôndita angústia, como se trouxesses no peito um canteiro de rosas 
orvalhado de lágrimas!... 

É que retrata no espelho da própria emoção o infortúnio de tantos outros 
companheiros que foram inutilmente convidados para a consagração da alegria. 
Levantaste no lar a árvore da ventura doméstica, de cujos galhos pendem os 
frutos do carinho perfeito, entretanto, não longe, cambaleiam seguidores de 
Jesus, suspirando por leve proteção que os resguarde contra o frio da noite; 
banqueteias-te, sob guirlandas festivas, mas, a poucos passos da própria casa, 
mães e crianças desprotegidas, aguardando o socorro de Cristo, enlanguescem 
de fadiga, e necessidade; repetes hinos comovedores, tocados pela serena 
beleza que dimana dos astros, entretanto, nas vizinhança, cooperadores 
humildes do Mestre, choram cansados de penúria e aflição; abraças os entes 
queridos, desfrutando excesso de conforto, contudo, à pequena distância, 
esmorecem amigos de Jesus, implorando que Ihes dê a benção de uma prece e 



o consolo de uma palavra afetuosa, nas grades dos manicômios ou no leito dos 
hospitais... 

Sim, quando refletes na glória da Manjedoura, sentes, em verdade, a presença 
do Cristo no coração! 

Louva as doações divinas que te felicitam a existência, mas não te esqueças de 
que o Natal é o Céu que se reparte com a Terra, através do eterno amor que se 
derramou das estrelas. 

Agradece o dom inefável da paz que volta, de novo, enriquecendo-te a vida, mas 
divide a própria felicidade, realizando, em nome do Senhor, a alegria de 
alguém!... MEIMEI 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 "Aprende a semear a luz no solo dos corações, conduzindo o arado 
milagroso do amor, para que as sombras da ignorância abandonem a Terra 
para sempre." 

 "Enderecemos ao Senhor a nossas oferendas e sacrifícios em cotas 
abençoadas de amor ao próximo, adorando-o, através do altar do coração, e 
prossigamos no trabalho que nos compete realizar." 

 "Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, 
conquistando afeições sinceras e preciosas. 
Daí a necessidade do perdão, no mundo, para que o incêndio do mal possa 
ser exterminado, devolvendo-se a paz legitima aos corações." 

 "Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter 

esperança." Emmanuel 
 

 

 

Senhor Jesus!.. 

Conhecemos os teus ensinamentos. 

Auxilia-nos a cumpri-los. 

Guardamos as tuas palavras. 

Ampara-nos, a fim de que venhamos a traduzi-las em trabalho, no serviço 
aos semelhantes. 

Legaste-nos o amor uns aos outros, por legenda da própria felicidade. 

Guia-nos à prática dessa lição bendita, de maneira a que o nosso dia-a-dia 
se faça caminho de fraternidade e luz. 

Senhor!.. Disseste-nos:- "dou a vós outros a minha paz" e tens mantido a 
tua promessa, através de todos os séculos da vida cristã. 

Inspira-nos, por misericórdia, o respeito e a fidelidade aos teus desígnios 
para que não venhamos a perder a paz que nos deste, com a intromissão 
de nossos caprichos, na paz que nos vem de Deus. 

Assim seja. EMMANUEL 

  

PRECE DO NATAL 
 



 

 

Senhor Jesus! 

Ante as promessas do ano que se inicia não nos permitas que esqueçamos 

aqueles com quem nos honraste o caminho iluminativo: 

As mães solteiras, desesperadas, a quem prometemos o pão do 

entendimento; 

As crianças delinquentes que nos buscaram com a mente em desalinho; 

Os calcetas que, vencidos em si mesmos, nos feriram e retornaram às 

nossas portas; 

Os enfermos solitários, que nos fitaram, confiantes em nosso auxílio; 

Os esfaimados e desnudos que chegaram até nossas parcas provisões; 

Os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos, que nos visitaram, 

recordando-nos de Ti... 

Sabemos Senhor, o pouco valor que temos, identificamo-nos com o que 

possuímos intimamente, mas, contigo, tudo podemos e fazemos. Ajuda-

nos a manter o compromisso de amar-Te, amando neles toda a família 

universal em cujos braços renascemos. 

"Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedidos 

vos será o que pedirdes". 

"Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons Espíritos que acorrem 

a sustentá-lo em suas boas resoluções e a lhe inspirar ideias 

sãs".  Joanna de Ângelis 

 

  

Lembra-te da esperança para que a tua caridade não se faça 

incompleta. 

ORAÇÃO DO ANO NOVO 
 

 

CARIDADE E ESPERANÇA 
 

 



Darás ao faminto, não somente a côdea de pão que lhe mitigue a fome, 

mas também o carinho da palavra fraterna, com que se lhe restaurem as 

energias. 

Não apenas entregará ao companheiro, abandonado à intempérie, a 

peça que te sobra ao vestiário opulento, mas agasalhá-lo-ás em teu 

sorriso espontâneo a fim de que se reerga e prossiga adiante, revigorado 

e tranquilo. 

Não olvides a paciência divina com que somos tolerados a cada hora. 

Qual acontece ao campo da natureza, em que o Sol mil vezes injuriado 

pela treva, mil vezes responde com a bênção da luz, dentro de nossa 

vida, assinalamos a caridade infinita de Deus, refazendo-nos a 

oportunidade de servir e aprender, resgatar e sublimar todos os dias. 

Não te faças palmatória dos próprios irmãos, aos quais deves a 

compreensão e a bondade de que recebes as mais elevadas quotas do 

Céu, na forma de auxílio e misericórdia, em todos os instantes da 

experiência. 

Não profiras maldição nem espalhes o tóxico da crítica, no obscuro 

caminho em que jornadeiam amigos menos ditosos, ainda incapazes de 

libertarem a si mesmos das algemas da ignorância. 

Recorda que Jesus nos chamou à senda terrestre para auxiliar e salvar, 

onde muitos já desertaram da confiança no eterno bem. 

Seja onde for e com quem for, atende à esperança para que o mundo 

conquiste a vitória a que se destina. 

Aliviar com azedume é alargar a ferida de quem padece e dar com 

reprimendas é envolver o socorro em repulsivo vinagre de desânimo ou 

desespero. 

À maneira de raio solar que desce à furna cada manhã, restaurando o 

império da luz, sem reclamação e sem mágoa, sê igualmente para os 

que te rodeiam a permanente mensagem do amor que tudo 

compreende e tudo perdoa, amparando e auxiliando sem descansar, 

porque somente pela força do amor alcançaremos a luz imperecível da 

vida. CHICO XAVIER 

 
 

 
 

"Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os 
que sabem ter esperança." Emmanuel 

PENSAMENTO DO MÊS 
 

 



 
 

 

 
 “Já faz algum tempo que a vida me ensinou a voar, então 

é inútil tentar tirar o meu chão.” 

Ney Mombach 

 “Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é 

alguém que acredite que ele possa ser realizado.” 

Roberto Shinyashiki 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

AVISO 
 

GOTAS DE ORVALHO 
 

 

 
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. 
 


