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 PAZ EM PRECE

Amado coração, não te amedronte

A tormenta frenética lá fora,

Na dor humana que se desarvora, 

Mesmo que a sombra lívida te afronte.

 

Duras incompreensões chovam em monte,

Fúrias da noite gritem, de hora a hora,

Lembra o clarão do Sol por nova aurora

Em que a vida mais alta se te aponte.

 

Do pensamento em paz a que te elevas,

Deixa que a luz de Deus dissipe as trevas,

Guardando a prece por seguro abrigo!...

 

E ama, serve, e segue, estrada a estrada, 

Na certeza serena e imaculada

De que a bênção do Mestre vai contigo.

 

Auta de Souza

 (Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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Saudade do meu tempo de menino.
Saudade de um tempo que não volta mais.
Saudade dos tempos que passaram.
Graças a Deus com a Doutrina Espírita sabemos que, sendo espíritos imortais, 

teremos novas oportunidades para que nossa alma faça melhor.
Minhas saudades também residem em minha memória, este arquivo para sempre 

guardado em nossas almas.
Idas e vindas, chegadas e partidas rumo à perfeição é o que nos é ensinado pela 

Doutrina Bendita dos Espíritos.
Hoje já não sofro mais. Hoje já compreendo que a nossa família é universal.
Minhas saudades são lições educativas para que eu faça melhor do que fiz e vivi.
Hoje já sei que poderei reencontrar aqueles com os quais vivi, aqueles que me 

amaram e que eu amei.
Minhas emoções em desalinho no passado, sem a compreensão da Vida Maior, me 

impediam de ver com clareza e com os olhos da razão.
Hoje sou muito grato e me foi permitido apresentar o resultado de minhas 

reflexões.
Hoje eu cresci em espírito.
Já me controlo mais.
Hoje a saudade em mim não mais dói. A dor passou. O remédio? Foi o 

esclarecimento.
Graças a Deus estou numa escola diferente, aprendendo a vida e entendendo 

melhor a morte.
À medida que estudo me sinto menos triste e passo a compreender melhor tudo o 

que se passa e o que passou.
Agradeço pela oportunidade.
Tenho estado presente aos estudos e me sinto muito grato pela oportunidade.
Que o Senhor Jesus, o Nosso Mestre Amado, permaneça junto a todos nós.
Um irmão muito agradecido à Casa de Tereza.

Vos desejo muita paz!

A FAMÍLIA VERDADEIRA 
É UNIVERSAL



Amigos queridos, não vamos temer o futuro, porque o futuro é já! Já está 
acontecendo. Creiam-me: não é somente aquele futuro apocalíptico das grandes 
tragédias, das grandes hecatombes - dos terremotos, tsunamis, das guerras, das 
provações coletivas - não! Falo também do futuro grandioso, aquele que já está em 
curso, que já se desenrola à nossa frente, o tempo onde a Humanidade já começa a se dar 
conta - ou ao menos, parte significativa dela - de que é necessário que se respeite toda 
forma de vida, animal, vegetal, mineral - tudo é parte do Universo, tudo é Criação 
Divina, tudo remete ao Pai - portanto, tudo deve ser honrado e respeitado.

Hoje já sabemos que maltratar aqueles seres inferiores dos quais ainda nos 
alimentamos pode ser crueldade desnecessária; que todas as formas de vida nos 
merecem atenção e respeito, inclusive o Planeta que habitamos. Já sabemos que temos 
responsabilidades com as crianças, que precisamos respeitar a nós mesmos e resguardar 
nossas energias vitais, não praticando os excessos que condenamos nos outros. 
Sabemos que a vida prossegue, continua cada vez mais à nossa frente, já temos 
consciência da nossa imortalidade.

Quantos progressos já fizemos!
E quanto ainda por fazer!
Quando iremos, enfim, concatenar estes passos já dados e evitar que nossos erros 

humanos ainda produzam tragédias pessoais e coletivas?
Se o conhecimento já está diante de nós, o que falta para que o grande quadro se 

modifique?
Vamos agir, meus irmãos, de acordo com o conhecimento que já temos, para que 

não mais o sofrimento nos atinja e possamos contribuir para o bem da Humanidade. Já 
temos capacidade para isso. Não temos mais o direito de negar nossa própria evolução. 
Vamos honrá-la, aceitá-la e realizá-la, de mãos dadas com o Mestre Jesus.

Deus abençoe essa casa.
Luiz

As dores da alma tão necessárias à lapidação do ser em evolução, ajuda-vos a 
enxergar quão longa é a nossa estrada rumo ao Pai.

Trabalho, estudo e caridade é a receita que Jesus nos oferece.
Guardai a Sua Paz.

Um amigo espiritual
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CONHECER O BEM 
PARA BEM AGIR

DORES DA ALMA



Os conhecimentos das Leis de Deus e os estudos do Evangelho são verdadeiros 
faróis a iluminar a travessia de todos. Entretanto, assim como a água viva, o estudo deve 
ter sempre em mira a sua divulgação e o aprimoramento do estudante, pois caso 
contrário, funcionará como um recurso estagnado, gerando enfermidades.

O estudante é naturalmente absorvido pela beleza da matéria que pesquisa e tenta 
cada vez mais capturá-la para si; em virtude da sua sede de conhecimentos, muitas 
vezes, ele não percebe que tal acúmulo lhe fará mal no momento em que tratar os 
recursos intelectuais como um avarento.

A classificação de uma coisa em boa ou má, só se dará na medida de sua utilidade 
deste bem e em como este bem será distribuído e aplicado em torno de si.

O estudo, a pesquisa em torno de um tema, coloca as forças em movimento, o 
cérebro funcionando como verdadeira usina elétrica e ocorre então um acúmulo 
energético, impulsos elétricos, que precisam ser reequilibrados, mediante o uso da força 
acumulada.

Portanto, mais importante que buscar acumular conhecimentos é a compreensão 
da necessidade de dividi-los com todos, fazendo como um farol repetidor.

Que Deus vos abençoe.
E.

Deus oculto está aos olhos orgulhosos daqueles que somente veem a si mesmos, 
porém, aos olhos simples e humildes, Ele se manifesta em gloriosa presença de gozo e 
paz.

Deus vive em nós, nos pobres e nos olhos confusos daqueles que sofrem dores 
ocultas.

Deus vive nas lágrimas ocultas daqueles que, mesmo sem conhecê-Lo, clamam ao 
céu por uma ajuda e socorro em seus momentos de dor e desencanto.

Deus vive na ternura de uma criança e na amizade sincera daqueles que comungam 
boas ideias.

O mundo aspira por Vós, Pai, e clama pela Vossa manifestação de Amor.
Bastará uma grande gota de amor para que a humanidade mergulhe numa 

duradoura Era de Paz e Luz.
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

FAROL REPETIDOR

ONDE DEUS TE ENCONTROU
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