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Mais Amor 
 

Rogas à vida o roteiro 

Da Esfera Superior, 

E a vida responde sempre: 

Meditar com mais amor. 

Procurando, desse modo, 

Caminho renovador, 

Em toda dificuldade, 

Apoia com mais amor. 
 

Se esperas pelo futuro 

Como ninho aberto em flor, 

Arando a terra do sonho, 

Trabalha com mais amor. 

Recebe, pois, o infortúnio 

Com desassombro e valor, 

Se a provação recrudesce, 

Suporta com mais amor. 
 

Tolera com paciência 

A nuvem do dissabor; 

Buscando nova alegria, 

Ampara com mais amor. 



Caluniaram-te a vida? 

Perdoa seja a quem for. 

Quem vive para a verdade, 

Entende com mais amor. 
 

Amigos desavisados 

Trouxeram-te sombra e dor? 

Diante de todos eles, 

Auxilia com mais amor. 
 

Feriram-te as esperanças 

Brandindo verbo agressor? 

Não critiques nem te queixes... 

Espera com mais amor.  

 
Ante o jogo de ilusões 

Que o mal te venha a propor, 

No cultivo da humildade, 

Resiste com mais amor. 

Se desejas alcançar 

A comunhão do Senhor, 

Arrima-te à caridade 

E serve com mais amor. 
Chico Xavier pelo espírito Casimiro Cunha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/chico_xavier/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da 
harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons 
desejos, concilia-te com a própria consciência e espera 

confiante.” EMMANUEL 

 
 

  



       Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a 
fazer lume. 

       Resplandece o Sol no alto, a fim de auxiliar a todos. 
       As estrelas agrupam-se em ordem. 
       O céu tem horários para a luz e para a sombra. 

ANDRÉ LUIZ 

   

  

 
Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de 
guerra nunca uma vida boa. 
Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos Desígnios 

Superiores, modificam-nos a experiência, de minuto a minuto. 
Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao 
invés de resolvê-los. 

Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O 
reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. 

NOS MOMENTOS GRAVES 
 

 



Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o 

entendimento de quem não o compreende ainda. 
Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou 

mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. 
A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há 
pessoas que fazem muito ruídos por simples questão de gosto. 

Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa 
realidade espiritual é mais visível. 
Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pessoas, 

tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas 
a fim de se referirem a você. Em hora alguma proclame seus méritos 

individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito 
problemática no quadro de nossas aquisições. 
Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e, sim, um poder 

que irradia. CHICO XAVIER 

 
 

 
 

A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a 
alma, se esta não possui discernimento. 
Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da 
fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. 
Demasiado conforto é desvantagem, se a criatura não aprendeu 
a arte de desprender-se. 
Muito destaque é introdução à queda espetacular, se o homem 
não amadureceu o raciocínio. 
Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente 
ainda não cultiva o senso das proporções. 
Grande carga de responsabilidade extermina a existência 
daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. 
Enorme cabedal de conhecimento, em meio de inúmeras 
pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e 
amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão. 

André Luiz 
 
 
 
 
 
 

EXPERIÊNCIAS DIFÍCEIS 

 



 
 
 
 

Quem ama nada exige.  
Perdoa sem traçar condições.  
Sabe sacrificar-se pela felicidade alheia.  
Renuncia com alegria ao que mais deseja.  
Não espera reconhecimento.  
Serve sem cansaço.  
Apaga-te para que outros brilhem.  
Silencia as aflições, ocultando  
as próprias lágrimas.  
Retribui o mal com o bem.  
É sempre o mesmo em qualquer situação.  
Vive para ser útil aos semelhantes.  
Agradece a cruz que leva sobre os ombros.  
Fala esclarecendo e ouve compreendendo.  
Crê na Verdade e procura ser justo.  
Quem ama, qual o samaritano anônimo  
da parábola do Mestre,  
levanta os caídos da estrada,  
balsamiza-lhes as chagas, abraça-os  
fraternalmente e segue adiante... 
Chico Xavier 

 

 
 

 
Lembre-se de que só existe um tempo importante e esse  
tempo é o agora. 

O presente é o único tempo sobre o qual temos domínio. 

A pessoa mais importante é aquela que está a sua frente. 

E a coisa mais importante é fazer essa pessoa feliz. 

 
 

 

 

 

 

GOTAS DE ORVALHO 
 

QUEM AMA 
 



 

 

 

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 
 


