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AÇÃO DA AMIZADE 

A amizade é o sentimento que imanta as almas umas às outras, gerando 

alegria e bem-estar. 

A amizade é suave expressão do ser humano que necessita intercambiar 

as forças da emoção sob os estímulos do entendimento fraternal. 

Inspiradora de coragem e de abnegação. A amizade enfloresce as almas, 

abençoando-as com resistências para as lutas. 

Há, no mundo moderno, muita falta de amizade! 

O egoísmo afasta as pessoas e as isola. 

A amizade as aproxima e irmana. 

O medo agride as almas e infelicita. 

A amizade apazigua e alegra os indivíduos. 

A desconfiança desarmoniza as vidas e a amizade equilibra as mentes, 

dulcificando os corações. 

Na área dos amores de profundidade, a presença da amizade é 

fundamental. 

Ela nasce de uma expressão de simpatia, e firma-se com as raízes do afeto 

seguro, fincadas nas terras da alma. 
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Quando outras emoções se estiolam no vaivém dos choques, a amizade 

perdura, companheira devotada dos homens que se estimam. 

Se a amizade fugisse da Terra, a vida espiritual dos seres se esfacelaria. 

Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa. 

Discreta, apaga-se, para que brilhe aquele a quem se afeiçoa. 

Sustenta na fraqueza e liberta nos momentos de dor. 

A amizade é fácil de ser vitalizada. 

Cultivá-la, constitui um dever de todo aquele que pensa e aspira, 

porquanto, ninguém logra êxito, se avança com aridez na alma ou 

indiferente ao elevo da sua fluidez. 

Quando os impulsos sexuais do amor, nos nubentes, passam, a amizade 

fica. 

Quando a desilusão apaga o fogo dos desejos nos grandes romances, se 

existe amizade, não se rompem os liames da união. 

A amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos, até hoje, a 

dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que 

ela é o passo inicial para essa conquista superior que é meta de todas as 

vidas e mandamento maior da Lei Divina.    

Joanna de Ângelis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 “A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando 
a nossa alegria e dividindo a nossa dor”.  

 
 

·        A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. 

·        O bem que praticares, em algum lugar, é teu advogado em toda parte. 

·        A vida é aquilo que você deseja diariamente. 

·        A felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. 

·        A humildade é a chave de nossa libertação.   

                                                                                                          Chico Xavier 

 
 

Não se detenha diante da oportunidade de servir. 

Mobilize o pensamento para criar vida nova. 

Melhore os próprios conhecimentos, estudando 

sempre. 

Oportunidade de servir 

 



Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao 

desânimo porque a dificuldade é o meio de que a vida 

se vale para melhorar-nos em habilitação e 

resistência. 

Nunca desconsidere o valor de sua dose de solidão, a 

fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das 

próprias forças.   

                                       André Luiz 

   
 

Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos 
aborrecimentos de incessante medicação. 

Elas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem 
ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. 

Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos 
de sacrifício. 

Tens, no entanto, o carro físico desse modo por lhe 
haveres gasto, ontem, esse ou aquele recurso em 
corridas à delinquência. 

Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as 
expressões. 

Mas, isso acontece porque, ontem, mergulhavas a 
própria cabeça em clima de trevas. 

Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. 

Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, 
articulado com o pranto dos infelizes. 

NA LUZ DA REENCARNAÇÃO 



Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos 
familiares que te acompanham à feição de verdugos. 

Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem, no 
tempo, pedindo contas. 

Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, 
pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o 
ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os 
erros do passado, clareando o futuro. 

Perfeição é a meta. 

Reencarnação é o caminho. 

E toda falha, na direção de obra perfeita, exige 
naturalmente corrigenda e recomeço.   

                                                                                            
                        Emmanuel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 A fim de conquistar-nos para os objetivos supremos da perfeição, 

é imperioso nos reconheçamos na estrada do aprimoramento. 

Por semelhante motivo, é natural: 

que o pensamento, vezes e vezes, se nos amargure, ante os 

desenganos e desapontamentos do mundo; 

que as emoções se nos desequilibrem, compelindo-nos a grandes 

obstáculos de conciliação; 

que a tentação nos visite, a ponto de acenar-nos com as 

perspectivas de queda em sofrimentos de longo curso; 

que a incompreensão alheia nos agite, impelindo-nos a desajustes 

e frustrações; 

que os conflitos psicológicos se nos acirrem no íntimo, retardando-

nos as melhores realizações; 

que nos admitamos em erro que só a experiência e o tempo nos 

auxiliarão a corrigir; 

que inúmeras dificuldades nos dificultem os passos para frente... 

Mas, diante do socorro que diariamente recebemos, não é natural 

que desistamos de trabalhar na seara do bem, porque, por piores 

sejam as circunstâncias, poderemos ouvir a voz da esperança, 

afirmando-nos que Deus nunca exigiu nos aperfeiçoássemos de um 

dia para outro, e que, por isso mesmo, Jesus, o Divino 

Companheiro, nunca nos abandona em caminho.  

MEIMEI 

 

 

Para Refletir 
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A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as 

idades. 

Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante 

extensão do trabalho. 

Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. 

Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. 

Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. 

A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, 

frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si 

mesmo. 

Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. 

Não te perturbes, porém. 

Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a 

madureza te inclina a horizontes mais vastos. 

Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. 

Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu 

Testamento de Amor: - "Vem!" 

Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. 

O Mestre é o Eterno Amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas 

renovadoras... 

Entretanto, é preciso saibas querer. 

O Senhor jamais nos fará violência. 

Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? 

Vem! 

VEM! 

 



Jesus reserva-te os braços abertos. 

Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de 

serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo, mas 

não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que 

nem todos os dias são iguais.    

Emmanuel 

 


