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BILHETE PATERNAL 

Sim, meu filho, talvez por um capricho dos seus 
treze anos, você deseja receber um bilhete do 
amigo desencarnado, cujas páginas começou a ler. 

Você – um menino! – solicita orientação espiritual. 

Tenho escrito muitos contos, depois da morte, mas 
sinceramente não me recordo de haver dirigido, até 
hoje, qualquer recado à gente verde do seu porte. 

Perdoe se não lhe correspondo à expectativa. 

Diz você que não espera uma estória da 
carochinha, baseada em gênios protetores. E 
remata: "quero, irmão X, que você me diga quais 
são as coisas mais importantes da vida, apontando-
me aquilo de bom que devo querer e aquilo de mau 
que preciso evitar". 

Lembro-me, assim, de oferecer a você uma lista 
curiosa que um velho amigo me ofereceu, aí no 
mundo, precisamente quando eu tinha sua idade. 



A relação apresentava o título "Aprenda meu 
filho..." e continha as seguintes informações: 

1. O maior e melhor amigo: DEUS. 

2. Os melhores companheiros: os pais. 

3. A melhor casa: o lar. 

4. A maior felicidade: a boa consciência. 

5. O mais belo dia: hoje. 

6. O melhor tempo: agora. 

7. A melhor regra para vencer: a disciplina. 

8. O melhor negócio: o trabalho. 

9. O melhor divertimento: o estudo. 

10. A coleção mais rica: a das boas ações. 

11. A estrada mais fácil para ser feliz: o caminho 
reto. 

12. A maior alegria: o dever cumprido. 

13. A maior força: o bem. 

14. A melhor atitude: a cortesia. 

15. O maior heroísmo: a coragem de ser bom. 

16. A maior falta: a mentira. 

17. A pior pobreza: a preguiça. 

18. O pior fracasso: o desânimo. 

19. O maior inimigo: o mal. 

20. O melhor dos esportes: a prática do bem. 

Siga esta lista de informações, sempre que você 
puder, e veja por si como vai indo sua orientação. 

E se quer mais um aviso de amigo velho, cada 
noite acrescente esta pergunta a você mesmo, 
depois de sua oração para o repouso: 

"Que fiz hoje de bom que somente um amigo de 
Jesus conseguiria fazer?" 

            Chico Xavier - Pelo Espírito Irmão X. 



  

 

Enquanto o homem não se convencer de que lhe é necessário 
conquistar as paisagens íntimas, suas realizações externas 
deixá-lo-ão em desencanto, sob frustrações que se sucederão 
tantas vezes quantas sejam as glórias alcançadas no mundo 
de fora. 

À semelhança de uma semente, na qual dormem incontáveis 
recursos, que surgem a partir da germinação, cabe ao ser 
humano desatar os valores que lhe dormem inatos, facultando-
se as condições de desenvolvimento, graças às quais logrará 
sua plenitude. 

Muitas vezes, as dificuldades que o desafiam são fatores 
propiciatórios para desabrochá-lo dos elementos adormecidos, 
e para que sua destinação gloriosa seja alcançada. 

O homem de bem, que reúne os valores expressivos da honra 
e da ação edificante, faz-se caracterizar pelo esforço, pelo 
empenho que desenvolve, realizando o programa essencial da 
vida que é sua iluminação íntima. 

Somente essa identificação com o si profunda facultar-lhe-á a 
tranquilidade, meta próxima a ser conseguida. Partindo dela, 
novas etapas surgirão convidativas, ensejando o crescimento 
moral e intelectual proporcionador da felicidade real. 

Todas as conquistas externas - moedas, projeção social, 
objetos raros, moradia, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos 
- não obstante úteis para a comodidade, a automação e 
sintonia com o mundo, bem como com a sociedade, não 
podem acompanhar o ser, quando lhe ocorre a fatalidade 
biológica da morte. 

Cada qual desencarna com os recursos morais e intelectivos 
que amealhou, liberando-se ou não dos grilhões emocionais 
que o prendem às quinquilharias a que atribui valor. 
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Na luta pela aquisição das coisas, as batalhas se tornam 
renhidas, graças à competição, às angustiantes expectativas 
das disputas, nas quais o crime assume papel preponderante, 
com resultados quase sempre funestos. 

Na grande transição, tudo aquilo que constituiu motivo de luta 
insana perde o significado, passando a afligir mais do que 
antes... 

Não te descures da auto iluminação. 

Se buscares a consolidação da estrutura socioeconômica 
pessoal e familiar, vai mais longe, e intenta a conquista dos 
tesouros íntimos. 

Exercita as virtudes que possuis em germe, dando-lhes 
oportunidade de se agigantarem, arrastando outros corações. 

Recorda-te, a cada instante, da brevidade do corpo físico e 
reivindica o treino para a morte, mantendo-te em serenidade, 
reflexão e ação iluminativa. 

Vida interior é conquista possível, e está ao teu alcance. Logra-
a, quanto antes, e sentirás a imensa alegria da plenificação.  

Joanna de Ângelis 

 

 

 

Dentro da noite fria, o discípulo inquiriu: 

-Instrutor, como entender a atração do amor? Por que se 

destroem tantas criaturas, em nome do afeto? 

O sábio pensou, pensou... 

AMOR E ATRAÇÃO 
 

 



Depois, inclinando a chama da candeia que clareava o recinto, 

cercada por grande número de mariposas, dentre as quais 

muitas delas caíam mortas, esclareceu: 

- Muitos se anulam, em nome do amor, por lhe ignorarem os 

princípios divinos. Observa as mariposas e a chama. Elas são 

atraídas pela luz e pelo calor, mas porque não se contentam em 

se aquecerem para seguir no caminho claro que a luz lhes 

descortina, tentam absorver toda a chama que, por fim, as 

consome dentro da própria grandeza. EMMANUEL 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

"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." Chico Xavier 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 O maior sustentáculo da criatura é o Amor. 
 A alma, em si, apenas se nutre de amor! 
 Tudo se equilibra no amor divino de Deus. 
 Toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente 

espiritual. 
 Nas diversas esferas da vida, todo sistema de alimentação tem no amor 

a base profunda.  

Chico Xavier 

 
 
 
 

  

Em sua missão de Consolador, recebe o Espiritismo milhares 
de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro 
e solução para diversos problemas. 

Aqui, é um pai que não compreende e confia-se a sistemas 
cruéis de educação. 

Ali, é um filho rebelde e ingrato, que foge à beleza do 
entendimento. 

O JUSTO REMÉDIO 
 

 



Acolá, é um amigo fascinado pelas aparências do mundo, e 
que abandona os compromissos com o ideal superior. 

Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. 

Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. 

Mais adiante, é o chefe de serviço, insensível e contundente. 

Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas 
das relações humanas está indicado, há séculos, nos 
ensinamentos da Boa Nova. 

A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa 
compreensão. 

O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à 
presença do Divino Mestre para servir. 

A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não 
pode ser aguardada no imediatismo da Terra. 

Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? 

Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe 
do cinzel? 

Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando 
para a colheita na Eternidade. 

Não procuremos orientação com os outros para assuntos 
claramente solucionáveis por nosso esforço. 

Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar... 

Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. 

Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos 
oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. 

Emmanuel 
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Pelo pensamento, permanentemente conservado, o indivíduo afasta ou 

atrai a prosperidade, 

a saúde, a miséria ou a doença. O que pensa, é feito no mesmo 

momento. Essas validades 

invisíveis são feitas à medida que pensamos nelas. 

Perseverando num pensamento, sustentando-o, alimentando-o sem 

cessar, com firme esperança, 

sentiremos, de um ou de outro modo, a intuição no momento 

oportuno, intuição esta que nos fará 

agir na hora exata e conquistar assim a graça pedida. 

A fonte de todo êxito, de todo triunfo, consiste em saber alcançar a 

condição mental em que 

a mente se põe em estado positivo. 

Através da lei mental, da lei do pensamento, podemos mudar o rumo 

da nossa vida. 

Essa lei é a chave do progresso e do regresso, do êxito e do fracasso, 

de tudo quanto favorece ou contraria a vida do ser humano. 

Alberto Montalvão 

 

 
 

 
 

 
 

 


