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Entre um ano que se vai 

E outro que se inicia, 

Há sempre nova esperança, 

Promessas de Novo Dia... 

 

Considera meu amigo, 

Nesse pequeno intervalo, 

Todo o tempo que perdeste 

Sem saber aproveitá-lo. 

 

Se o ano que se passou 

Foi de amargura sombria, 

Nosso Pai Nunca está pobre 

Do pão de luz da alegria. 

 

Pensa que o céu não esquece 

A mais ínfima criatura, 

E espera resignado 

O teu quinhão de ventura. 

 

Considera, sobretudo 

Que precisas, doravante, 

Encher de luz todo o tempo 

Da bênção de cada instante. 

 

Seja na oficina do mundo 

O mais perfeito aprendiz, 

Pois somente no trabalho 

Teu ano será feliz. 

 

Não esperes recompensas 

Dos bens da vida terrestre, 

CARTA DE ANO BOM 
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Mas, volve toda a esperança 

À paz do Divino Mestre. 

 

Nas lutas, nunca te esqueça 

Deste conceito profundo: 

O reino da luz de Cristo 

Não reside neste mundo. 

 

Não olhes faltas alheias, 

Não julgues o teu irmão, 

Vive apenas no trabalho 

De tua renovação. 

 

Quem se esforça de verdade 

Sabe a prática do bem, 

Conhece os próprios deveres 

Sem censurar a ninguém. 

 

Ano Novo!... Pede ao Céu 

Que te proteja o trabalho, 

Que te conceda na fé 

O mais sublime agasalho. 

 

Ano Bom!... Deus te abençoe 

No esforço que te conduz 

Das sombras tristes da Terra 

Para as bênçãos de Jesus. 

Chico Xavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
“Quando o espírito toma consciência de que é o construtor de si mesmo, o artífice 

de sua felicidade, ele não para mais. Pode acontecer o que for, que ele continua”  

                                                                                                                 Chico Xavier 

 
 


       A morte não tem mais nada de assustador; não é mais a porta do nada, mas a da 
libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de 
paz. Allan Kardec 

       O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte; 
a Alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se 
experimentam no instante da morte são um gozo para o Espírito que se vê chegar o 
termo do seu exílio.  Allan Kardec 

       Ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocarmos, não 
podemos, por enquanto, na Terra receber a morte com alegria porque ninguém 
recebe um adeus com felicidade, mas podemos receber a separação com fé em Deus, 
entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior e essa 
esperança deve aquecer-nos o coração. Chico Xavier 

       Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Chico Xavier 

           

Recolhes a melodia do Natal, guardando o pensamento engrinaldado 

pela ternura de harmoniosa canção... 

Percebes que o céu te chama a partilhar os júbilos da exalta do Senhor 

nas sombras do mundo. 

Encontro de Natal 



Entretanto, misturada ao regozijo que te acalenta a esperança, 

carregas a névoa sutil de recôndita angústia, como se trouxesse no 

peito um canteiro de rosas orvalhado de lágrimas!... 

E que retrata no espelho da própria emoção o infortúnio de tantos 

outros companheiros que foram inutilmente convidados para a 

consagração da alegria. Levantou no lar a árvore da ventura doméstica, 

de cujos galhos pendem os frutos do carinho perfeito; 

Entretanto, não longe, cambaleiam seguidores de Jesus, suspirando 

por leve proteção que os resguarde do frio da noite; banqueteias-te, sob 

guirlandas festivas, mas, a poucos passos da própria casa, mães e 

crianças desprotegidas aguardando o socorro do Cristo, enlanguescem 

de fadiga e necessidade; repetes hinos comovedores, tocados pela 

serena beleza que dimana dos astros; no entanto, nas vizinhanças, 

cooperadores humildes do Mestre choram cansados de penúria e 

aflição; abraças os entes queridos , desfrutando excessos de 

reconforto; contudo, à pequena distância, esmorecem amigos de 

Jesus, implorando quem lhes dê as bênçãos de uma prece e o consolo 

de uma palavra afetuosa, nas grades dos manicômios  ou nos leitos dos 

hospitais... 

Sim, quando refletes na glória da Manjedoura, sentes, em verdade, a 

presença do Cristo no coração! 

Louvas as doações divinas que te felicitam a existência, mas não te 

esqueças de que o Natal é o Céu que reparte com a Terra, através do 

eterno amor que se derramou das estrelas. 

Agradece o dom inefável da paz que volta, de novo, enriquecendo-te a 

vida, mas divide a própria felicidade, realizando, em nome do Senhor, a 

alegria de alguém !!!...MEIMEI 

                                                                                                                                
                                                   
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 

EM VERDADE 



 
"A verdadeira convicção só se adquire  

 

pelo estudo, pela reflexão e por uma  

 

observação contínua.  

 

Assim, a fé necessita de uma base, e  

 

essa base é a perfeita compreensão  

 

daquilo em que se deve crer. Para  

 

crer, não basta ver, é necessário  

 

compreender. 

 

Fé inabalável é somente aquela que  

 

pode encarar a razão face a face, em  

 

todas as épocas da humanidade. 

 

Portanto, a fé robusta dá a  

 

perseverança, a energia e os recursos  

 

com que vençamos os obstáculos nas  

 

pequenas e grandes coisas. 

 

A esperança e a caridade são uma  

 

consequência da fé." Allan Kardec 
 
 

FÉ 



  
Alma fraterna, escuta: 

Se podes atender, 
Mesmo imperfeitamente, 

À tarefa que a vida te confia, 
Rende graças a Deus!... 

 
Se alguma alfinetada te aguilhoa, 

Se alguma prova sobrevém, 
Auxilia, perdoa 

E prossegue no rumo 
Que o caminho te aponte para o bem... 

 
Lembra: quantos irmãos, ainda hoje, 

Clamam desesperados, 
Sob a luta sombria 

Dos que se entregam à revolta, 
Enceguecidos pela rebeldia!... 

Quantos jazem no leito, 
Situando na morte a última esperança... 

 
Quantos caem, aos gritos do remorso, 

Na delinquência que os arrasa... 
Quantos choram, em vão, 
As horas que perderam!... 

 
Recorda tanta gente, 

Em pranto, junto a nós, 
E nem pela fração de um só momento, 

Não te queixes de mágoa ou sofrimento... 
 

Ergue-te de ti mesmo 
E busquemos agir 

Para estender o bem ao nosso alcance. 
Se podes trabalhar 

Não fales de amargor, 
Desengano, tristeza ou cicatriz, 

Feliz Coração 

 



Porque, servindo aos outros por amor, 

Já tens, por Dom de Deus, Coração Feliz. Meimei 

 

 
Eu não acho que alguém queira viver com raiva, ressentimento, vergonha e culpa.  No 

entanto, a maioria das pessoas não conhece o perdão como uma opção real.  
Robin Casarijan 

 

                                            

ENCERRAMENTO  DAS  ATIVIDADES EM   2016 

ÚLTIMA  SESSÃO  DE  SÁBADO: 03 \ 12 \ 2016 

ÚLTIMA  ESCOLA  DE  MÉDIUNS  AOS SÀBADOS: 03 \ 12 \2016 

ÚLTIMA  SESSÃO  DE  QUARTA-FEIRA: 07 \ 12 \ 2016 

SESSÃO SOMENTE PARA OS MÉDIUNS ATIVOS DA AMERJ: 10 \ 12 \ 2016 

 

REINÍCIO  DAS  ATIVIDADES  EM  2017 

SESSÃO DE QUARTA-FEIRA: 01 \ 02 \ 2017 

PRIMEIRA SESSÃO DE SÁBADO: 04 \ 02 \ 2017 

PRIMEIRA ESCOLA DE MÉDIUNS AOS SÁBADOS: 04 \ 02 \ 2017 

                                            

INÍCIO DA ENTREGA DE FORMULÁRIOS PARA CONSULTAS EM 2017 

A PARTIR DO DIA:   01 \ 02 \ 2017  - (QUARTA-FEIRA) 

 

 
 
 
 
 

Gotas de Orvalho 

 


