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PENSA

Antes de maldizer a própria sorte,
Pensa nos tristes de alma consumida,
Que vagueiam nas lágrimas da vida,
Sem migalhas de amor que os reconforte.
 
Que a retaguarda escura nos exorte!
Contemplemos a noite indefinida
Dos que seguem sem pão e sem guarida,
Entre a dor e a aflição, a treva e a morte!...
 
Pensa e traze aos que choram no caminho
A fatia de luz do teu caminho,
Pelas mãos da bondade, terna e boa...
 
E encontrarás no pranto da amargura
A fonte cristalina que te apura
E a presença do Céu que te abençoa.

                         
Auta de Souza

 (Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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A execução de um trabalho espírita requer do trabalhador uma vontade 
inquebrantável e a coragem de nunca desistir, apesar dos percalços que naturalmente 
hão de surgir. 

É comum, durante a execução de uma tarefa, a falsa concepção, por parte do 
médium, de que não possui os recursos necessários para o perfeito desempenho do 
trabalho. Isso é um conceito falso, pois do trabalhador se exige apenas a coragem de 
prosseguir. O auxílio do Mais Alto virá na medida em que as entidades espirituais 
superiores observarem, no seu íntimo, o desejo sincero de servir, sem esmorecer nunca. 

O trabalho, na Seara Espírita, devido à abrangência que inclui dois mundos: o 
espiritual e o material, atrai sempre a atenção de mentes trevosas, que tentam incutir no 
médium o desânimo, a fraqueza, a falsa impressão de uma doença física; também 
semeiam no meio familiar, onde transitam os entes queridos, a revolta, a intriga e 
conflitos, tentando indiretamente atingir o tarefeiro espírita. 

Almas queridas, já que podeis entender o valor do bem e a necessidade do trabalho, 
não vos deixeis perturbar por esses transtornos tão naturais nas vidas que se dispõem a 
atuar na Caridade. Em todas as épocas, todos aqueles que se dispuseram a amar, foram 
criticados e sofreram perseguições maldosas e infames... No entanto, o tempo valorizou 
tais atitudes de Amor e sua obra e efeito perduraram até nossos dias. 

Trabalhadores da Seara Espírita, tenhais a certeza da total proteção e amparo de 
que vos fazeis dignos de receber. 

Espíritos do Senhor, abalizados pela permissão de Cristo, vos envolverão agora e 
sempre e procurarão tratar suas feridas, elevando vossas ações no Bem, fazendo do 
trabalho que executais a alavanca que impulsionará a vossa evolução e progresso!

A mesa é uma beleza.
É-nos útil para variadas coisas. Antes de chegar a nós, a mesa foi pequena parte de 

uma semente. Portanto, lembremo-nos da bem-aventurança que nos fala da humildade, 
simplicidade e pureza.

Quando sentirmos necessidade de ficar em evidência, lembremo-nos da mesa, tão 
singela e de grande utilidade.

Graças a Deus.
Luz e Paz a todos.

TRABALHADOR ESPÍRITA

HUMILDADE E SIMPLICIDADE



Antes de despertarmos, amanhece o dia.
Logo em seguida, nasce o Sol que nos contagia.
Os seus raios irradia.
E os nossos caminhos alumia.
Para trilharmos passos firmes e a alma sem nostalgia,
Depois de receber tudo de Deus só nos resta sentir alegria,
E continuar seguindo pelos caminhos da vida dizendo a todos: sorria!
Com a certeza do dever retamente cumprido, com serventia,
Para, um dia, merecermos a companhia
Do Nosso Mestre e Guia Jesus e até de Maria.

Graças a Deus! Meus irmãos, 
A tempestade de hoje será o dia calmo de amanhã. O amanhã se aproxima, e já 

podemos entrever. Apesar desse momento aparentemente obscuro que atravessamos, 
sabemos que estamos em transição, sabemos também que não há o que temer, pois, 
grande é o Universo do Senhor, enorme, imenso, assim como imenso é a vossa Paz, 
Jesus. Portanto, não haverá jamais o que temer: nada temam. 

Não se deixem intimidar por aqueles que anunciam tragédias, catástrofes, perdas, 
imigrações em massa, nada acontece de um minuto para outro. E um século para nós é 
um minuto diante da eternidade. 

Nada há o que temer desde que nos mantenhamos de coração tranquilo com a alma 
serena. Certos de que estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, seguros de que 
agimos diante de Deus e de nossas consciências unicamente pelo Bem e para o Bem.

Não há o que temer, meus queridos, saibam disso e protejam a si mesmos, 
simplesmente, guardando dentro de si a ética, o amor, a integridade moral que cada um 
de nós já aprendeu de que forma seguir. 

Sigamos a nossa consciência, e ela sabe, ela saberá nos guiar, e esse, simples ato 
nos servirá de proteção. 

Que Deus abençoe a todos, aos irmãozinhos que aqui estiveram e a esta Casa 
querida. 

Que Deus nos abençoe a todos 
Muita Paz.
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 DEPOIS DE RECEBER 
TUDO DE DEUS...

GRANDE É O UNIVERSO DO SENHOR



 Amiga, irmã,
Quando, naquela manhã luminosa, enviaste teu pensamento e oraste pedindo 

ajuda, eu, pequeno amigo da paz, estava a teu lado, dando reforço à tua rogativa. 
Pedias que te fosse mostrado o caminho. Pedias ajuda e compreensão para tuas 

limitações. 
Te sentias triste, desamparada e com grande responsabilidade. 
Sobre teus ombros pesava a vida de outro ser, em teu coração a tristeza era 

profunda, pois o teu companheiro, mentor de outrora, não mais respondia a teus anseios, 
não mais te amparava, não mais te conduzia. 

Em teu coração humilde, existia a confiança, a força da fé.
Então, amiga querida, tuas preces foram atendidas.
Pouco a pouco, a paz foi voltando a te acompanhar, a força no trabalho foi 

reforçada. 
Tua luta foi grande, mas inúmeros foram os pedidos para que ajudas a ti 

chegassem. 
Hoje aqui estamos. Sobre ti pesam outras responsabilidades que a cada dia se 

avolumam.
Acredita, irmã, não estás sozinha. Teu esforço está sendo acompanhado, 

continuamos velando por ti. 
Acredita que teu trabalho é importante, mas acredita que para venceres é preciso 

que continues exercendo tuas tarefas com humildade e espírito de equipe. 
Momentos difíceis virão. Dificuldades farão parte de tua caminhada, mas não 

desanimes, continua em frente.
Nós, trabalhadores de Tereza, estamos unidos em Cristo e D'Ele  somos os 

humildes servos. 
Acredita no zelo e no carinho destes amigos.
Continua trabalhando com amor e perseverança. 
Muita Paz.
Um abraço sincero e fraterno deste que olha e vela por ti. 
- Confia e ora - assim nos falava o Mestre.
Trabalha e confia.

Muita Paz. 

4

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

TRABALHA E CONFIA 
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