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“O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro 
e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, 

acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de 
criaturas se aglomeravam ali...”

Boa Nova 
Humberto de Campos/Francisco C. Xavier



“Bem-aventurados os pobres e os aflitos!”

 

“Bem-aventurados os sedentos 

de justiça e misericórdia!”

“Bem-aventurados os pacíficos 

e os simples de coração!”

Boa Nova 
Humberto de Campos/Francisco C. Xavier



“Vós sois o sal da Terra!”

“Vós sois a luz do mundo!” 

“Brilhe a vossa luz diante dos homens!” 

“Entesourai pra vós tesouros no céu...”

Evangelho de Mateus, capítulo 5 e 6



“Amai a vossos inimigos, 

fazei o bem aos que vos odeiam!” 

“Como quereis que os homens vos façam,

da mesma forma fazei vós a eles...” 

“Não julgueis, e de modo nenhum sereis julgados; 
não condeneis, e de modo nenhum sereis 

condenados.”

Evangelho de Lucas, capítulo 6



“O amor deveria ocupar lugar de destaque nos 
códigos do futuro... oferecido aos que se fizeram 

difíceis de ser amados, 

aos ingratos, aos egoístas...”

A mensagem do amor imortal
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco



“Dai e vos será dado; 

darão para o vosso 
regaço boa medida, 

compactada, 

sacudida e 
transbordante...” 

Evangelho de Lucas, capítulo 6



“Em todas as coisas, vos mostrei que, 

labutando dessa forma, é necessário

 socorrer os fracos, lembrando as palavras do

 próprio Senhor Jesus, que disse: 

Mais bem-aventurado é dar que receber.”  

Atos  20.35 

“Dai e vos será dado...”



 “...Quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam 
da palavra "dinheiro". Sem dúvida, em nos reportando 
aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar 
que em ser ajudado...”

Fonte Viva
Emmanuel/ Francisco C. Xavier
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"É mais bem-aventurado dar do que receber." 



“Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais 
que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a 
intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem 
dá recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo 
que deu.”

Possuímos o que damos

Fonte Viva
Emmanuel/ Francisco C. Xavier



“Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da 
fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortale-
cerás a justiça. Administra a bondade e terás o cres-
cimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e ga-
rantirás a nobreza do caráter.”

Fonte Viva
Emmanuel/ Francisco C. Xavier
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“Os recursos da Criação são distribuídos pelo Criador 
com as Criaturas...”
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Fonte Viva
Emmanuel/ Francisco C. Xavier



-Senhor, ouvi a vossa 
palavra consoladora e ve-
nho ao vosso encontro!... 
Sou uma filha do peca-do... 
Tenho sede do verdadeiro 
amor!... Desejava ser das 
vossas ovelhas; mas, será 
que Deus me aceitaria? 
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Boa Nova 
Humberto de Campos/Francisco C. Xavier



“- Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te* no 
caminho, porque escutaste a Boa Nova do Reino e Deus 
te abençoa as alegrias!... Sentes hoje esse novo Sol a 
iluminar-te o destino! Caminha agora, sob a sua luz, 
porque o amor cobre a multidão dos pecados!”

Boa Nova 
Humberto de Campos/Francisco C. Xavier

*Sentir a alegria de viver

Possuímos o que damos



“Serás ajudado pelo Céu, 
conforme estiveres aju-
dando na Terra.”
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Fonte Viva
Emmanuel/ Francisco C. Xavier



“Os que não cooperam não recebem cooperação. 
Isso é da lei eterna.”                     

Ministro Clarêncio  
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Nosso Lar 
André Luiz/ Francisco C. Xavier



“É na solidariedade... na cooperação, no envolvi-
mento, que sensibilizamos o nosso coração e, ao 
auxiliarmos o necessitado, vencemos as nossas pró-
prias dificuldades, não permitindo cairmos em de-
pressão, ansiedade ou obsessão...”
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A alegria dos outros
Seara Espírita/Luis Roberto Scholl



“Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de 
que és mordomo da vida em que te encontras.”
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Fonte Viva
Emmanuel/ Francisco C. Xavier



“Cede ao próximo algo mais que o dinheiro... Dá 
também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu 
tempo e, em verdade, entrarás na posse dos sublimes 
dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz...”
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Fonte Viva
Emmanuel/ Francisco C. Xavier



“Vós sois o 

sal da terra...” 
                            Jesus 
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“- Amigo, na minha modesta existência... jamais 
imaginei quanto grandioso é o amor... ajuda-me di-
zendo-me qual o primeiro passo que deverei dar, na 
conquista do novo caminho.” 

A mensagem do amor imortal
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco

“Ensina-nos a amar”



“Ama!”

“Nunca te detenhas no exame do mal de qualquer 

procedência...”

“Guarda na mente e no coração que tudo quanto te 

acontecer tem uma razão de ser...”

“Nunca revides mal por mal...”

A mensagem do amor imortal
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco

“Ensina-nos a amar”



“Ama!”

“Perdoa sempre... a tudo e a todos, até mesmo àquilo 
e àquele que aparentemente não mereçam perdão.”

“Nunca te permitas dúvidas a respeito da lei de 
Causa e de Efeito...” 

A mensagem do amor imortal
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco

“Ensina-nos a amar”



“Ama!”

“Faze sempre o bem, o melhor que estiver ao teu 
alcance, não esperando aplauso, nem temendo 
reproche...”

 “E já estarás amando...”

“Ensina-nos a amar”

A mensagem do amor imortal
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco



“Estes dias resultam dos dias passados que se 
caracterizaram por sementeira infeliz. 

O futuro, no entanto, encontra-se aqui, a depender 
de nós todos e de cada um em particular.”

Tramas do destino 
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco. 



“Ó Mestre, fazei que eu pro-
cure mais: consolar, que ser 
consolado; compreender, que 
ser compreendido; amar, que 
ser amado. Pois é dando que se 
recebe...”

Possuímos o que damos


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	“Dai e vos será dado...”
	Possuímos o que damos
	Possuímos o que damos
	Possuímos o que damos
	Possuímos o que damos
	Possuímos o que damos
	Possuímos o que damos
	Possuímos o que damos
	Possuímos o que damos
	Possuímos o que damos
	Possuímos o que damos
	Possuímos o que damos
	Possuímos o que damos
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Possuímos o que damos

