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Em Louvor das Mães 

O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, dentro 

dele, é a força essencial que rege a própria vida. 

Se a criança é o futuro, no coração das mães que repousa a 

sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. 

O homem é o pensamento. 

A mulher é o ideal. 

O homem é a oficina. 

A mulher é o santuário. 

O homem realiza. 

A mulher inspira. 

Compreender a gloriosa missão da alma feminina, no 

soerguimento na Terra, é apostolado fundamental do 

Cristianismo renascente em nossa Doutrina Consoladora. 

Auxiliar, assim, o espírito materno, no desempenho de sua 

tarefa sublime, constitui obrigação primária de todos nós que 

abraçamos nos Centros Espíritas novos lares de idealismo 

superior e que buscamos na Boa Nova do Divino Mestre a 

orientação maternal para a renovação de nossos destinos. 

Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor 

da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na 



gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher 

devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a 

descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da 

sombra, oferecendo-nos, no campo abençoado da luta 

regenerativa, novos tabernáculos de serviço e purificação. 

Glorifiquemos desse modo, o ministério santificante da 

maternidade na Terra, recordando que o Todo-Misericordioso, 

quando se designou enviar ao mundo o seu mais sublime 

legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, 

chamou um coração de mulher, em Maria Santíssima, e, 

através das suas mãos devotadas à humanidade e ao bem, à 

renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração 

divino de Nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos 

e o alvo de redenção da Humanidade inteira. 

Emmanuel 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
 

 Não percas a tua fé entre as sombras do mundo; 

 Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para 

frente, erguendo-o por luz celeste, acima de ti mesmo; 

 Crê e trabalha; 

 Esforça-te no bem e espera com paciência; 

 Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do 

céu permanecerá. Chico Xavier 

 

 

 

O mundo será feliz 
quando a mulher, sem receio, 

abrir a porta da casa 
aos órfãos do lar alheio. 

Mãe feliz aguça o ouvido 
ante os que vão sem ninguém... 

Cada pequeno esquecido 
é teu filhinho também. 

Não olvides que a criança, 
no caminho, vida a fora, 

vai devolver-te, mais tarde, 
o que lhe deres agora. 

Mãezinha - planta celeste, 
anjo que chora sorrindo -, 

teu filho é a flor que puseste 
no ramo de um sonho lindo. 

Chico Xavier 
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Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te 
sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo porque as 
tuas horas se converterão em prazer de servir. 
Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite 
cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano porque 
transformará o próprio espírito em vaso de abnegação e de 
entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a 
felicidade dos entes queridos. 
Se cultivares amor na execução do dever que a Divina 
Providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou 
desalento porque o trabalho se te fará fonte de alegria na 
alegria de ser útil. 
Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria 
eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações 
infelizes porque a tua palavra se transubstanciará em 
clarão e benção, naquilo em que te expresses. 
Se espalhares amor num lugar em que as leis da vida te 
situam, nunca te observarás na condição de vítima do 
desequilíbrio porque a tua influência se tornará serenidade 
e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde 
estejas. 
Ah! Se conservares o amor no coração, obra divina do 
universo nunca te perderá na sombra, porque terás 
convertido a própria alma em presença de luz. 

Chico Xavier 

 

 

 

 
 

“Deixa que este veleiro de Luz  siga a sua rota. Ele tem a missão de 

levar aos corações de boa vontade, mensagens de Luz, Paz e Amor. 

Constituímos o nosso querido Lago o seu piloto. Submetemo-nos 

humildes, a vontade do Senhor, o Divino Comandante, que nos 

ampara com o Seu grande Amor.”      Bezerra de Menezes 

PRESENÇA DE LUZ 

 

PENSAMENTO DO MÊS 
 

 



 
 

 

A esperança é a luz do cristão. 

Nem todos conseguem, por enquanto, o voo 

sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro 

comum. 

Nem todos podem oferecer, quando querem, o 

pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na 

Terra está impedido de espalhar os benefícios da 

esperança. 

A dor costuma agitar os que se encontram no “

vale da sombra e da morte”, onde o medo 

estabelece atritos e onde a aflição percebe o “

ranger de dentes”, nas “trevas exteriores”, mas 

existe a luz interior que é a esperança. 

A negação humana declara falências, lavra 

atestados de impossibilidade, traça inextricáveis 

labirintos, no entanto, a esperança vem de cima, à 

maneira do Sol que ilumina do alto e alimenta as 

sementeiras novas, desperta propósitos 

diferentes, cria modificações redentoras e 

descerra visões mais altas. 

ESPERANÇA 

 



A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme 

o            porvir… 

O homem, ainda mesmo que se mergulhe na 

descrença ou na dúvida, na lágrima ou na 

dilaceração, será socorrido por Deus com a 

indicação do futuro. Jesus, na condição de Mestre 

Divino, sabe que os aprendizes nem sempre 

poderão acertar inteiramente, que os erros são 

próprios da escola evolutiva e, por isto mesmo, a 

esperança é um dos cânticos sublimes do seu 

Evangelho de Amor. Imensas têm sido, até hoje, 

as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é 

sempre maior. 

Não nos percamos em lamentações. 

Todo momento é instante de ouvir Aquele que 

pronunciou o “Vinde a mim…” Levantemo-nos e 

prossigamos convictos de que o Senhor nos 

ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos 

em nós mesmos a luz da santificação espiritual. 

Emmanuel 

 

 

 



 
 

 

 

 Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus 
nela escreva o que quiser. Santo Agostinho 

 Não existem métodos fáceis para resolver problemas 
difíceis. René Descartes 

 A beleza das coisas existe no espírito de quem as 
contempla. David Hume 

 Não há nada que dominemos inteiramente a não ser os 
nossos pensamentos. René Descartes 
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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. 
 


