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ROGATIVA

Abençoa, Senhor, o brando ninho

Em que este lar de amor se transfigura,

Entretecendo em fios de ternura

Agasalho aos que choram no caminho

Mergulhados no escuro torvelinho

De nossa própria senda estranha e dura

Avançamos nós mesmos à procura

Do asilo tutelar de Teu Carinho!...

Ensina-nos, assim, em toda a parte

A exprimir-te as lições ao reencontrar-te

Em nosso irmão que a dor punge e governa!

E faze desta casa o doce abrigo

Em que possamos trabalhar contigo

No culto vivo da Bondade Eterna.

Auta de Souza.

(Psicografia - Francisco C. Xavier - Iivro Auta de Souza)
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Queridos e  fraternos irmãos,
Como vocês dizem aqui nesta terra: Um ano se foi, novo ano chega...
Queridos, já entendemos o tempo um pouquinho diferente de vocês.
Entendemos que a nossa trajetória é uma só, que uma vez iniciada, temos que 

cumpri-la.
São momentos de algumas dores se fazerem presentes, são algumas dúvidas que 

surgem gerando desconforto e insegurança.
Tudo isso é normal.
Somos todos nós juntos, espíritos em luta íntima, buscando a iluminação que o Pai 

nos oferece e que aguarda que aceitemos cumprir as tarefas necessárias ao nosso 
espírito.

Então, amigos queridos, não comecemos um novo ano, mas continuemos 
jornadeando, só que agora, que já aprendemos algumas novas e importantíssimas 
lições, sentimos mais esperança, mais confiança.

Sentimos, mais próximos a nós, Jesus e todos os amigos que nos apoiam nesta 
jornada.

Estamos, então, agradecendo a todos que estão seguindo as pegadas do Mestre 
que, "no tempo do ano que passa" fizeram tudo o que lhes foi possível e que aqui estão 
"neste ano que começa" firmemente ligados no Mestre, querendo fazer o que Ele espera 
de cada um que lhe ouviu as palavras santas que nos trouxe.

Abençoadas são as horas em que com Ele podemos estar e abençoadas serão as 
horas que permaneceremos com Ele.

Obrigado, companheiros, pelo carinho, pela perseverança.
Que as bênçãos da Espiritualidade alimente as vossas almas, mergulhando-as num 

mar de amor divino.
Muita paz com Cristo.
Muito amor com o Cristo.

Um trabalhador junto a todos os irmãos desta casa.

Façamos um retrospecto todos os dias para que modifiquemos nossas atitudes, se 
tal for preciso.

Analisemos cada momento a fim de que tenhamos condições de corrigir os erros e 
ampliar as virtudes.

Todos os dias cultivemos as qualidades que já edificamos e neutralizemos os 
defeitos, correspondendo à ajuda que nos chega de mais alto.

Jamil.

A JORNADA CONTINUA

TODOS OS DIAS...



Na tarde de hoje, nós, humildes trabalhadores desta casa reunidos em nome do 

mestre Jesus, viemos dar as boas vindas aos servidores amigos.

Os festejos do último ano se fizeram presentes em cada lar dos trabalhadores desta 

casa de amor.

A cada família foi levado nosso apreço e agradecimento, a cada família foi levado 

estímulo, esperanças para os trabalhos que se reiniciaram no início desta semana.

Importante que todos façamos uma reflexão de como vivemos o ano que passou. 

Junto aos nossos familiares, junto aos amigos, em nosso ambiente de trabalho e 

principalmente junto ao nosso trabalho com Jesus.

Devemos verificar onde acertamos, onde podemos nos esforçar e onde falhamos, 

para que estes pequenos erros ocorridos possam ser sanados e trabalhados.

Como conduzimos nosso aprendizado, onde podemos exigir um pouquinho mais 

das nossas possibilidades.

Doença na família, fazendo com que nos ausentemos de nosso trabalho, problemas 

financeiros fazendo com que o nosso tempo se torne mais escasso. Mas, o importante é 

que não percamos a fé e que estejamos sempre ligados à Doutrina e a Deus.

No que depende de nós, humildes sustentadores do trabalho desta casa, estaremos 

ao lado de todos, vibrando pelo melhor, pela melhor solução dos problemas que surgem.

Jesus nos disse que a seu lado, caminhando com Ele, nosso fardo seria leve.

O pensamento nas possibilidades que possuímos é de máxima importância.

"Tudo posso Naquele que me fortalece".

Precisamos ter fé sempre, precisamos acreditar em nós como filhos de Deus e ricos 

em possibilidades.

Precisamos aproveitar nosso tempo e nosso tempo é o agora.

Desejamos que este ano que se inicia seja repleto de bom ânimo, bons estudos, 

muitos trabalhos no exercício de fraternidade, solidariedade e amor.

Que as bênçãos do céu recaiam sobre vocês.

Muita Paz.

Uma irmã que ama a todos vocês.
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REFLEXÕES IMPORTANTE



Queridos companheiros,
Que Nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre em vossos corações.
A disciplina mental é de extrema importância, já o sabeis, todavia, apenas 

conhecer não basta. É preciso praticar.
A teoria sem a prática não edifica o progresso.
Se conhecemos e não praticamos, não progredimos, permanecendo estagnados.
A oração faz parte desta prática.
A oração sentida, repleta de compaixão pelos sofredores, se ergue como um 

bálsamo sobre suas chagas.
Quando olhardes uma cena difícil no vosso dia a dia, orai imediatamente. Orai - na 

rua, no veículo - onde quer que estejais.
Erguei o vosso pensamento ao alto e pedi o amparo para vosso irmão em 

dificuldade.
A oração deve ser aliada às leituras edificantes.
Evitai que vosso lazer ou entretenimento seja realizado em meio a cenas de 

violência, porque, embora sejam de agrado geral, são nocivas à vossa sensibilidade, 
pois os canais de vossos sentimentos e emoção, só devem ser usados de maneira 
saudável.

Permanecei atentos para os padrões apresentados no que vedes, no que ledes, ouvis 
ou falais.

Se em vosso ambiente doméstico ou de trabalho, houver agitação, discussões, 
enfrentamentos, recolhei-vos em lugar à parte e erguei uma prece, elevando vosso 
pensamento ao Cristo e crede, que a paz se fará.

Não duvides do poder da prece, porque nesses momentos não sereis jamais como 
"uma andorinha sozinha fazendo o verão", porquanto atraídos pela luz da oração, 
corações iluminados, porque pacificados, farão brilhar o Sol da Paz, desfazendo as 
sombras.

Que o Senhor vos abençoe.

Um amigo espiritual.
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

TEORIA E PRÁTICA
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