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ROGATIVA DE APOIO 

Senhor!... 

Guia-nos ao conhecimento de nós mesmos e ensina-nos a 

usar as forças que nos deste. 

Nos dias em que a tristeza nos acene, induze-nos a lembrar 

das alegrias de que nos enriqueces, constantemente a fim de 

que o desânimo não nos entorpeça a capacidade de 

trabalhar. 

Nas ocasiões em que a doença nos visite, revigora-nos a 

certeza de que, mesmo assim, ser-nos-á possível cultivar a 

paciência, de modo a encorajar àqueles que nos procurem. 

Nos momentos em que a fadiga nos ameace, faze-nos 

empregar  a energia da nossa própria vontade, a fim de que 

possamos prosseguir agindo e servindo, até que a 

oportunidade para repouso e refazimento nos favoreça. 



Nas horas em que alguém nos contrarie, auxilia-nos a 

recordar quantas vezes temos ferido ao semelhante e 

concede-nos o olvido de quaisquer contratempos sem 

complicá-los. 

Em qualquer situação, não nos deixes pedir isso ou aquilo aos 

nossos companheiros, sem antes doar quanto estiver ao 

nosso alcance, abrindo assim as iniciativas da cooperação e 

da solidariedade. 

Senhor!... 

Não nos consintas acreditar na fraqueza quando nos revestes 

a existência com recursos inesgotáveis para o trabalho e nem 

nos permitas crer na necessidade do ressentimento, quando 

nos impeles a viver, cada dia, em pleno oceano de amor. 

E, em nos conhecendo, tais quais somos para fazermos de 

nós o melhor que pudermos, sustenta-nos, seja onde for a 

decisão de aceitar sempre os teus sábios desígnios. 

Assim seja. 

Senhor !... 

Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da 

evolução, com os meus semelhantes, não para consertá-los e 

sim para atender à minha própria melhoria. MEIMEI 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Cada hora na vida é recurso potencial para a 

criação de novos destinos. 

 O seu pior momento na vida é sempre o instante 

de melhorar. 

 Recorda: felicidade é uma construção a fazer. O 

alicerce está em ti mesmo. 

 Ouve os que te busquem a presença ou a palavra, 

com bondade e simpatia. 

 Quem perdeu a própria fé nada mais tem a 

perder. Chico Xavier 

  

  
 

Se o desânimo procura, 

mergulhar-te na amargura. 
Não olvide meu irmão, 
que a vida por toda parte, 
é nova luz a buscar-te 
em doce renovação. 

CORAGEM 
 



Na mágoa que te domina, 
repara a Bênção Divina, 
a brilhar, aqui e além... 
Tudo é esperança e beleza 
no trono da Natureza. 
Na glória do Eterno Bem... 

Da noite estranha e sombria, o dia 
e a treva faz-se esplendor. 
Do Inverno que dilacera, 
vem o Sol da Primavera. 
E o espinho revela a flor. 

Da serra empedrada e feia, 
desce o regato que ondeia 
em generosa canção. 
Do charco de baixo nível, 
desditoso e desprezível, 
ressurge o calor do pão. 

Coragem! – recorda o ninho, 
suportando, de mansinho, 
toda a fúria do escarcéu; 
E do além, tranquila ao vê-la, 
Coragem! – repete a estrela, 
sorrindo no azul do Céu. 

Assim também, cada hora, 
trabalha porfia e chora 
Guardando a fé clara e sã!... 
Padece mas busca a frente, 
lembrando constantemente 
que o dia volta amanhã. Chico Xavier 

  

 

Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram, 

por muito tempo, na atmosfera espiritual em que ele vive. 

A criatura ignorante que a observa se faz pior. 

Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. 

OBRA INDIVIDUAL 
 

 



O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. 

O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades 
para socorrer os outros. 

Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o 
despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais 
malignas e destrutivas. 

Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. 

A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. 

Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para 
a vida íntima. 

O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para 
restaurar-se. 

O missionário do bem que a surpreende nela se exalta, a benefício do 
seu apostolado de luz. 

Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a 
esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e 
santificantes. 

Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do Cristianismo, 
atende à obra individual com Jesus. 

Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus 
atos que constituem lições vivas do amor edificante. 

Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só 
espírito ao Infinito Bem, escuras multidões de males poderão 
desaparecer para sempre. EMMANUEL 

 

  

 
“Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo e ninguém 

recebe o mal sem atraí-lo.” Chico Xavier 
 

 
 

 

PENSAMENTO DO MÊS 
 

 



 
 

 

 

 
 

 Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que 

acredite que ele possa ser realizado. Roberto Shinyashiki 

  

 Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao poder. William James 

  

    O otimismo é a fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem 

otimismo. Helen Keller 

  

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

AVISO 
 

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. 
 

https://www.pensador.com/autor/roberto_shinyashiki/
https://www.pensador.com/autor/william_james/
https://www.pensador.com/autor/helen_keller/


 

  


