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Brilhe vossa luz 

 

Meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o 
alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. 

A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca 
emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada 

espírito exige tipos especiais. 
Há sofredores inveterados que outra coisa não demanda além do 
sofrimento, pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, 
atendendo a propósito deliberado, durante séculos. Suprem a 

mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a 
piedade alheia, sob a qual se com prazem. Temos os ironistas e 
caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o 

sarcasmo de que se alimentam. 
Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis, 

com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem 
polêmicas infindáveis. 

Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos 
intelectuais, através de livros menos dignos, com a 

incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. 
Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de 



insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de 
cálculos, de aflições, de mentiras... 

O discípulo de Jesus, porém - aquele homem que já se entediou 
das substâncias deterioradas da experiência transitória -, pede a 

luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em 
companhia do Mestre... 

Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, 
famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste 

livro despretensioso. 
Dentro dele, não há palavras de revelação sibilina. 

Traduz, simplesmente, um esforço para que nos integremos no 
Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. 

Não é exortação, nem profecia. 
É apenas convite. 

Convite ao trabalho santificante, planificado no Código do Amor 
Divino. 

Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada 
resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, 

ofereçamos a instrumentalidade de nossa 
vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do 
Senhor se revele, por nosso intermédio, aclarando a senda de 

nossos semelhantes. 
O Evangelho é o Sol da Imortalidade que o Espiritismo reflete, 

com sabedoria, para a atualidade do mundo. 
Brilhe vossa luz! - proclamou o Mestre. 
Procuremos brilhar! - repetimos nós. 

EMMANUEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente 

e na inteligência silenciosa da Natureza que nos cerca.” Meimei 

 

 
 

 Nossos melhores pensamentos procedem da inspiração do Alto. 

 Devemos amar-nos uns aos outros. 

 A voz divina pode ser reconhecida nos bons conselhos. 

 Sempre que ajudarmos, seremos ajudados.                                              Meimei 

  

  

 
Quando acordamos para a razão, descobrimos os traços vivos da 

Bondade de Deus, por toda parte. Seu imenso carinho para conosco 
está no Sol que nos aquece, dando sustento e alegria a todos os 
seres e a todas as coisas; nas nuvens que fazem a chuva para o 
contentamento da Natureza; nas águas dos rios e das fontes, que 

deslizam para o benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos; 
no pão que nos alimenta; na doçura do vento que refresca; na 

bondade das árvores que nos estendem os galhos dadivosos, em 
forma de braços ricos de bênçãos; na flor que espalha perfume na 

atmosfera; na ternura e na segurança de nosso lar; na assistência dos 
nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos amigos que nos ajudam 

a vencer as dificuldades do mundo e da vida, e na providência 
silenciosa, que nos garante a conservação da saúde e da paz 

espiritual. Muitos homens de ciência pretendem definir Deus para nós, 

Nosso Pai 
 

 



mas, quando reparamos na proteção do Todo-Poderoso, dispensada 
aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos na Terra, em todos os 

instantes da vida, somos obrigados a reconhecer que o mais belo 
nome que podemos dar ao Supremo Senhor é justamente aquele que 

Jesus nos ensinou em sua divina oração: — «Nosso Pai». MEIMEI 

“O pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o destino, 

acompanha a sua vontade. 

Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que 

detona o processo de vitória. 

Ser otimista é ser perseverante, é ter uma fé inabalável e uma 

certeza sem limites de que tudo vai dar certo. 

Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal 

iniciativa e conspira a seu favor, colocando-o a serviço da 

humanidade. 

Você é quem escreve a história de sua vida - ao optar pelas 

atitudes construtivas - você cresce como ser humano e filho 

dileto de DEUS. 

Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria. 

Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta 

energias vitais que vão trabalhar na direção de suas metas.  

Seja incansavelmente otimista. Faz bem para o corpo, para a 

mente e para a alma. 

É humano e natural viver aflições, só não é inteligente conviver 

com elas por muito tempo. 

Seja mais paciente consigo mesmo, saiba entender suas 

limitações. 

Sem esforço não existe vitória. 

Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu 

coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade agradece por 

você existir.” 

Autor Desconhecido 

Otimismo e Espernaça 



 
 

 
 

Senhor ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho.  
A dar, sem olhar a quem.  
A servir, sem perguntar até quando... 
 
A sofrer, sem magoar, seja quem for. 
A progredir, sem perder a simplicidade. 
A semear o bem, sem pensar nos resultados... 
 
A desculpar, sem condições. 
A marchar para frente, sem contar os obstáculos.  
A ver sem malícia... 
 
A escutar, sem corromper os assuntos.  
A falar, sem ferir.  
A compreender o próximo, sem exigir entendimento... 
 
A respeitar os semelhantes, sem reclamar consideração.  
A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas 
de reconhecimento... 
 
Senhor, fortalece em nós, a paciência para com as dificuldades dos outros, 
assim como precisamos da paciência dos outros, para com as nossas próprias 
dificuldades... 
 
Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós... 
 
Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, 
invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, 
agora e sempre. 

Chico Xavier 

 
 

Olhe para si mesmo e para as pessoas a seu redor e preste atenção no tempo 
que gastamos com críticas. Por que fazemos isso? Simplesmente porque... 

É MUITO MAIS FÁCIL FALAR DE COMO A OUTRA PESSOA AGE DO QUE 
SER A PESSOA QUE AGE. 

AS PESSOAS QUE FAZEM DE VERDADE NÃO TÊM TEMPO PARA 
CRITICAR OS OUTROS. 

Oração Nossa 

 

GOTAS DE ORVALHO 
 



Estão ocupadas demais fazendo as coisas. 

Trabalham. 

Em vez de criticar, ajudam os que não são tão talentosos quanto elas. WAYNE 
DYER 

 

 

 

Prezados irmãos, dado às obras que a Associação precisa realizar 

para melhor acolher aqueles que a procuram, algumas pessoas nos 

têm 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 benefícios de todos e manutenção do Patrimônio legado 

pelos fundadores  

AVISO 
 


