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OS PAIS 

-Diz-me, bela Angelina, 
com teus dotes naturais: 

Como interpreta teus pais, 
Minha galante menina? 

-Meus pais, amiga querida, 
São estrelas de amor, 

Que Jesus, Nosso Senhor, 
Me concedeu para a vida. 

Amigos, como ninguém, 
Conduzem-me ao bom caminho 

E ensinam-me, com carinho, 
O amor, a verdade e o bem. 

No lar, que é meu doce abrigo, 
São meus ternos protetores; 



Bondosos, encantadores, 
Nunca se cansam comigo. 

Meus pais, em verdade, são 
Meus anjos bons contra o mal!... 

Mas... Que dizes, afinal, 
De minha definição? 

-Disseste bem, Angelina, 
Nossos pais e companheiros 
São sublimes mensageiros 

Da Providência Divina. 

CHICO XAVIER 

  

  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 "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." 

 "Esperemos que o amor se propague no mundo com mais 

força que a violência e a violência desaparecerá, à 

maneira da treva quando a luz se lhe sobrepõe. 

Consideremos, porém, que essa obra, naturalmente, não 

prescindirá da autoridade humana, mas na essência e na 

prática exige a cooperação de nós todos." 

 "Nossa personalidade, enquanto somos jovens, é 

semelhante à pedra preciosa por lapidar. Mas o tempo, dia 

a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo 

entendimento da vida nos faça brilhar o coração." 

 "Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os 

que sabem ter esperança." 

Emmanuel 

 
 
Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O Lar 
é o coração do organismo social. 

Em casa, começa nossa missão no mundo. 

Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com 
todos. 

Seremos, lá fora, no grande campo da experiência pública, o 
prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. 

Fujamos à frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico 
o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O Evangelho foi 
iniciado na Manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de 
Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. 

Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a 
Revelação Divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e 
sabedoria, porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, 
"onde estiverem dois ou três corações em Seu Nome", aí estará 

LUZ NO LAR 
 



Jesus, amparando-nos para a ascensão à Luz Celestial, hoje, 
amanhã e sempre. 

CHICO XAVIER 

 
 

Assumir compromissos na paternidade e na maternidade 
constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem 
e a mulher lhes compreendam o caráter divino. 

Infelizmente, o Planeta ainda apresenta enorme percentagem 
de criaturas mal- avisadas relativamente a esses sublimes 
atributos. 

Grande número de homens e mulheres procura prazeres 
envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, 
na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das 
verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à 
margem de qualquer apreciação. 

Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos 
embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações 
que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. 

Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, 
precisam compreender a complexidade e grandeza do 
trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo 
mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia, é 
imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo 
essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no 
tocante aos serviços mais importantes que lhes foram 
conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor 
lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e 
eficiente. 

Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de 
confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é 
serviço tão fácil. 

PAIS 



As maiorias dos pais humanos vivem desviados, através de 
vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de 
exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo 
da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são 
necessários profundos dotes de amor, à frente dessas 
qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. 

CHICO XAVIER 

 
 

 
Meu querido pai, embora você já não esteja mais entre nós, ainda penso muito 

em você. São lembranças de como ficava do meu lado, escutando 

pacientemente minhas preocupações de criança. São memórias dos conselhos 

sempre importantes que me deu, ao longo de minha juventude. De todos os 

momentos que passamos juntos, guardo as melhores memórias. Foram tantas 

as alegrias que você me proporcionou que eu me considero um afortunado 

pela vida que tive. Do meu pai eu sinto saudades, das conversas ao final da 

tarde e do tempo que voou diante dos nossos olhos. Meu pai será sempre meu 

herói, a pessoa que sempre admirei. 

 

Quem me dera tê-lo aqui, poder senti-lo ao meu lado, abraçar seu corpo, olhar 

nos seus olhos e falar “eu te amo”! 

Papai, que o tempo voe novamente, mas agora para nos aproximar. 

 

Até um dia! 

Autor desconhecido 
 

 

 
"As mães são sempre revelações angélicas de ternura, 

junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não 

esquecer que os Pais também amam." 

(Emmanuel) 

  

 

SAUDADES DE MEU PAI 

PENSAMENTO DO MÊS 
 

 



 

 Quando o amor ao bem dirige os sentimentos e o pensamento, as 

ações, inegavelmente, são corretas e dignificadoras; 
  

 O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o 

sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados 

à altura do progresso realizado; 

  
 A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele; é 

aproximar-se dele; é pôr-se em comunicação com ELE; 

  
 Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as 

tentações do mal e Deus lhe envia bons Espíritos para assisti-lo. É um 

socorro jamais recusado quando pedido com sinceridade; 

  
 A caridade é a lei suprema do Cristo: "Amai-vos uns aos outros como 

irmãos; - amai ao vosso próximo como a vós mesmos; - perdoai aos 

vossos inimigos; - não façais aos outros o que não quereríeis que vos 

fizessem". Tudo isto se resume na palavra 'caridade'. 

 

Allan Kardec 

 

 

  

 

 

 

  

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. 
 

GOTAS DE ORVALHO 
 

 

https://www.pensador.com/autor/allan_kardec/

