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ALEGRIA 

Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a 

passagem no mundo.  
Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da 

natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com 
música de ninar. 

A água da fonte é carinho liquefeito no coração da 
terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é 

mensagem de alegria a falar-te do chão. 
Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça 

tristeza entorpecente nos outros.  
Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a 

felicidade que esperas, ergue os olhos para a face 
risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por 

onde passes. 
Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas.  

A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a 
alvorada aguarda generosa, que a noite cesse para 

renovar-se diariamente, em festa de amor e luz.   

MEIMEI 
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“A felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros”   

Chico Xavier 
 
 


  Corrigirás o mal com o bem, afastarás a agressão com a paciência, extinguirás o 

ódio com o amor, desfarás a condenação com a bênção. 
 

  Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que 

não percas a oportunidade de viver com alegria. 
 

  Assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os 

teus próprios desejos é que te configuram a vida. 



                                                                                                                                
                                                                                                    

Não percas tempo no caminho da vida, porque o dia responderá 
pelos minutos. 

 
Não te esqueças do poder do trabalho. 

 
Não desistas de aprender, convencido de que nada se perde. 

 

Não hostilizes criatura alguma, porque o ódio começa onde 
termina a simpatia. 

 

Não fujas à escravidão do dever, para que a tua liberdade seja 
digna. 

 
Não amasses o pão de tua alegria nas lágrimas dos semelhantes. 

 
Não esperes pelo dia de amanhã, a fim de praticar o bem ou 

ensiná-lo. 
 

Não gastes somente com tua vida o que poderia servir para 
sustentar dez outras. 

 
Não reclames exclusivamente em teu favor, em caso algum. 

 
Não uses a verdade apenas para exibir a tua superioridade ou pelo 

simples prazer de ferir. 
 

Não imponhas restrições ao bem de todos, para que o bem possa 
contar realmente contigo. 

 
Não elogies a ti mesmo. 

 
Não clames contra a ausência dos outros, porque provavelmente 

os outros esperam por teu concurso. 
 

Não abras a tua janela na direção do pântano. 

 
 

Não duvides da vitória final do bem.  
 

Emmanuel  

Não percas tempo no caminho da Vida! 



 
 
 
 

O amor não é cego. Vê sempre as pessoas queridas tais quais 
são e as conhece, na intimidade, mais do que os outros. 

Exatamente por dedicar-lhes imenso carinho, recusa-se a 
registrar-lhes os possíveis defeitos, porquanto sabe amá-las 

mesmo assim. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deixa que este veleiro de Luz siga a sua rota. Ele tem a 
missão de levar aos corações de boa vontade, mensagens 

de Luz, Paz e Amor. 
Constituímos o nosso querido Lago o seu piloto. 

Submetemo-nos humildes, a vontade do Senhor, o Divino 
Comandante, 

ELE nos ampara com o Seu grande amor. 
 
 

AFEIÇÕES 

VELEIRO 



 
 

Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora. 
 
Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo 
de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem 
de renovação permanente. 
 
Se a doença permanece em sua companhia, surgiu à 
ocasião de tratar-se com segurança. 
 
Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. 
Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu 
pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. 
 
Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu o instante de 
promovê-la. 
 
Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, 
terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer 
ocorrência infeliz e sorrir novamente. 
 
Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você 
chegou o tempo de atendê-las. 
 
Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a 
oportunidade de fazer isso. 
 
Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio; de nós 
depende aquilo que venhamos a fazer com ele.   
 

André Luiz 
 
 

ESTE DIA 

 



 

 
 
 
Comece orando. 

 

A prece é a luz na sombra em que a doença se instala. 

 

Semeie alegria. 

 

A esperança é alegria no coração. 

 

Fuja da impaciência. 

 

Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. 

 

Guarde confiança. 

 

A dúvida deita raios de morte. 

 

Não critique. 

 

A censura é choque nos agentes da afinidade. 

 

Conserve brandura. 

 

A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. 

 

Não se escandalize. 

 

O corpo de quem sofre é objeto sagrado. 

 

Ajude espontaneamente para o bem. 

 

Simpatia é cooperação. 

 

Não cultive os desafetos. 

 

Aversão é calamidade vibratória. 

 

Interprete o doente qual se fosse você mesmo. 

 

Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. 

 

 

André Luiz 

 

 

CURA ESPIRITUAL 

 



 

 

Se queres ser feliz, Auxilia!!! 
Se desejas que te ouçam, Ouça!!! 
Se queres ser amado, Ame!!!  
Quando descobrires o caminho, e, ao, 
indicá-lo fores desacreditado; 
crê em ti e segue, pois 
algum dia vislumbrarás bem distante 
espontar pequenas luzes na estrada. 
Assim é a vida!!! 
Um longo caminho!!! 
Um grande aprendizado!!! 
Onde o correto, o verdadeiro por 
vezes começa só, mas um dia 
perceberá muitos a segui-lo. 
Portanto: Não te afastes de tuas 
verdadeiras convicções!!! 
Não questiones se fostes ouvidos, 
seguido ou amado!!! 
Esta estrada a ser achada é individual. 
É longa, cheia de percalços e para 
muitos ainda está bloqueada!!! 
Procura afastar as pedras 
de teu caminho e se conseguires 
afasta também as do teu próximo. 
Sem que ele perceba 
propicia-lhe um atalho. 
Deixa o caminho pronto e segue!!! 
Completa a tua Obra 
e Crê naqueles que te enviam Luzes. 
"Vive de tal forma, que deixes pegadas 
luminosas no caminho percorrido, 
como estrelas apontando o rumo da felicidade". 

                              Joanna de Ângelis 

PEGADAS LUMINOSAS 



 

 

 

Saudade é um conjunto de sete letras que se reuniram sob as leis da vida 

para aferir o coração e aprimorá-lo... 

Ainda assim, aprendamos com a fé que a saudade é quase sempre a flor da separação 

que desabrocha ao sol da esperança para retornar, por amor, a nós outros, na hora 

do reencontro. 

Não relacione entraves e amarguras. 

Espalhemos com todos os companheiros da marcha humana os valores da compreensão. 

Perdoar e perdoar sempre tudo o que não seja nossa vontade pessoal 

a fim de buscarmos a vontade de Deus e cumpri-la. 

O Lar é um recinto de provas, verdadeira escola transmitindo lições. 
 

Chico Xavier 

 

SENTIR  SAUDADES 


