
Nº 133/Jan-Fev/15

 Lar de Tereza
Ano 11

1

    AGORA

Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura
O teu santo momento de ajudar!...
Derrama, em torno, compassivo olhar
Estende as mãos aos filhos da amargura...
 
Repara!... Aqui e além, a desventura
Caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar,
Acende o próprio amor! Faze brilhar
A tua fé tranquila, doce e pura.
 
Agora! eis o minuto decisivo! ...
Abre o teu coração ao Cristo Vivo,
Não permitas que o tempo marche em vão.
 
E ajudando e servindo sem cansaço,
Alcançarás, subindo passo a passo,
A glória eterna da Ressurreição.
 

 Auta de Souza
 Livro: “Auta de Souza” 

 Psicografia: Francisco Cândido Xavier
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Queridos irmãozinhos em Jesus Cristo, Nosso Senhor e Mestre, muita paz!
Vocês estão iniciando mais um ano de estudo, de trabalho, de doação. Que Deus, 

Nosso Pai, abençoe a todos e os fortaleça nessa caminhada, auxiliando-os e 
encorajando-os a lutar contra as dificuldades que, porventura, surgirem, para que o 
serviço no Bem seja o grande vencedor.

Nós, aqui do outro lado, estamos caminhando junto com vocês, cuidando e 
inspirando-os, pois o nosso trabalho não pára.

Tenham a certeza de que estaremos sempre com vocês para que o amor, que o 
Cristo pregou e exemplificou, triunfe em todos os corações.

E que o Reino do Pai possa se instalar neste Planeta por Ele abençoado.
Fiquem com Deus.
Ânimo! Coragem! Fé e confiança!
Até breve.

                                                      Irmã Cecília.

O Senhor Jesus vem espalhando por toda a Terra inúmeros postos de serviço, de 
trabalho, em seu nome.

Pequeninos pousos para as almas peregrinas se refazerem, se educarem, 
receberem seus ensinos.

Nossa Casa é um desses postos de serviço.
Hoje quero chamar a atenção de todos para as responsabilidades que cabe a cada 

um.
O Senhor conta conosco para que o seu Evangelho se propague por todo o orbe.
Irmãos, temos urgência de nos prepararmos, muito trabalho temos a fazer e muito 

trabalho nos está destinado. Por isso, unamos nossos esforços, no trabalho, no estudo, 
no atendimento a todos os que procuram nossa abençoada Doutrina.

Que através de nosso compromisso com Ele possamos honrar o Seu Nome hoje e 
sempre.

Que Jesus nos ampare.
                                        Um irmão em Cristo.

MAIS UM ANO...

NOSSA CASA - 
UM POSTO DE SERVIÇO



Correrias, correrias.
Ouvimos do Mestre:
- "Marta, Marta!" - Jesus chamava a atenção para a ocupação do tempo que não 

privilegiava o espírito.
Depois, ouvimos: "Não vos afadigueis pela posse do ouro".
Recebemos orientação permanente para o nosso recolhimento.
Como estamos?
Correrias ou recolhimento?
Para pensarmos, reflitamos com calma apaziguando a correria interna, o turbilhão 

que, via de regra, nós mesmos alimentamos.
Queridos filhinhos, uma lembrança de carinho para vos conduzir em paz.
Assim permaneçam e poderemos mais nos aproximar.

E eu O segui...
Sua atração era irresistível.
Naquela hora, nenhum pensamento, preocupação, apego.
Parecia que ali estava tudo o que buscava e queria.
Minha alma, ah! minha alma estava  leve e iluminada.
Não sei descrever, só sei que O segui.
Passei por sofrimentos, dores, pedras. Como sofri!
Mas a dor, a dor, meus irmãos, só me fazia mais forte.
Aquela atração irresistível me conduzia e eu O seguia.
E assim o tempo se passou.
Clamo a Jesus, agradeço a Deus por todo o tempo. Todo o trabalho, toda a dor, todo 

o sacrifício, toda a doação de minha vida.
Agradeço sempre a Deus minha salvação.
E assim prossigo e prosseguirei.

Grato aos irmãos em Cristo.
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MARTA, MARTA!

E EU O SEGUI...
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Queridos, quantas e quantas vezes, é bom relembrar, precisamos sempre estar 
vigilantes. O trabalho se firma, caminhamos seguindo a Jesus, mas preciso ainda se faz a 
vigilância.

A luz se faz, (outros) muitos não a querem.
Precisamos estar unidos, vigilantes a todo o momento. Nós precisamos desse 

cuidado, não deixemos que os bons resultados nos façam descuidar.
É sempre bom lembrar, estamos caminhando juntos, nos dois planos da vida, é 

preciso que façam a sua parte.
Que Jesus nos abençoe e nos guarde no Bem.

É um erro pensarmos que por estarmos estudando uma doutrina do Bem e 
frequentando uma Casa de Amor estejamos livres de influenciações negativas e 
maléficas.

Através de nossa mente que, muitas vezes, não está protegida, pensamentos nada 
positivos vêm e se instalam por um tempo, tempo suficiente para nos trazer danos.

Trabalho longo e árduo será necessário na dispersão de energia que nos será trazida 
por tais pensamentos.

Muitos danos acontecem, ansiedade, mágoa, descontentamento, depressão e 
outros tipos de males passam a ser companheiros em nossas vidas.

Importante sabermos que o trabalho de assepsia é sério e constante.
Vigilância em nossas ações e posicionamento em situações de nossas vidas.
Hábitos salutares, boa leitura.
Quando nossa mente estiver com visitantes que para nós não são bem-vindos, 

procuremos pensar em fatos que nos trouxeram alegrias.
Fatos voltados à solidariedade, fraternidade e amor.
Momentos que vivenciamos com seres que amamos, onde trocamos ideias felizes.
Enfim, a mente é nossa, o pensamento nem sempre.
Vigiar e orar.
Há algum tempo recebemos o conselho amigo.

Muita Paz!

VIGILÂNCIA

VIGILÂNCIA SEMPRE



Queridos irmãos e irmãs de nossa Casa,

É com a permissão de Nosso Senhor Jesus Cristo e com o auxílio dos mensageiros 

que aqui estamos com alegria para trazer as nossas vivências e depoimentos sobre os 

benefícios que aqui recebemos.

Aquelas semanas não eram iguais a tantas outras, ela começava diferente.

O dia começava na véspera, na preparação, na escolha da roupa mais caprichada, 

no banho mais demorado e do coração que já entrava em festa.

Pela manhã, o sol raiava mais quente, mais claro, já nos convidando para a ida, para 

tomar o caminho da Casa de nossa querida Tereza, Santa Terezinha.

O portão azul já quase aberto mostrava parte do que encontraríamos em 

quantidade: amor, amizade, aconchego. Era a irmã que ali ficava nos esperando para as 

boas vindas.

Que abraço! Que sorriso!

Quanta proteção sentíamos naquele aconchego.

A partir dali poderíamos descrever cada passo nosso. Cada atividade.

O café quentinho! Que para muitas era o primeiro alimento após longo tempo. A 

bolsa de alimentos! A diversão! Tantas dádivas recebíamos!

Mas o que queremos agradecer mais profundamente são as páginas do Evangelho, 

o roteiro de Jesus que tanto foi repetido para nós, Sua Vida, Seus exemplos.

Queridos irmãos, na morte, no momento em que nos separamos dessa vida, vocês 

não imaginam o quanto isto nos valeu.

Falem sim, falem muito sobre Nosso Mestre e sempre será pouco.

Só estas lembranças são capazes de nos tirar do desespero, da dor e da ignorância.

Continuem, insistam, o trabalho continuará sendo a nossa rota para  além do 

sofrimento.

Já nos vamos.

Que Deus, Nosso Pai e Jesus Cristo, Nosso querido médico abençoe esta Casa e 

todos vocês.
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TRABALHO - NOSSA ROTA



6

Bem aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra.
Meus irmãos queridos,
Nesses tempos tão difíceis que a Terra atravessa, pensemos naqueles que herdarão 

a Terra. Que possamos estar entre eles: os mansos, os pacíficos, os puros de coração, 
aqueles que veem o mundo com os olhos das criancinhas que o nosso Mestre pediu que 
fossem até ele. Se somos os herdeiros da Terra, ou se pretendemos sê-lo, é preciso que 
mantenhamos essa atitude de paz, de mansidão, de paciência, pois essa é a grande 
coragem que de nós será exigida nesses momentos: a coragem da mansidão. Mais do 
que todas elas, o grande ato de fé que há de ser feito será a manutenção da paz nos nossos 
menores atos. Diz a sabedoria oriental que não se caminha um quilômetro antes de dar o 
primeiro passo. Que cada um de nós dê esse primeiro passo, para que juntos possamos 
dar o grande passo que o nosso planeta espera de nós, para se tornar um lugar de 
felicidade. Os tempos vêm, estão aí, à nossa frente, temos que ter a coragem de enfrentá-
los com paciência, com muita calma, com muita fé. Acima de tudo com fé, com a certeza 
de que não estamos sós, de que nossos protetores estão nos amparando em todos os 
momentos difíceis que haveremos de enfrentar, seja em nossas vidas particulares, seja 
no grandioso destino da Terra, pois as partes fazem o todo e cada um de nós faz parte 
desse destino.

Que Jesus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Que estejamos todos 
unidos, mão dadas, corações ligados, mentes unidas, para que juntos façamos uma 
grande onda de amor que há de superar todas as dores que hoje afligem a nossa terra.

Graça a Deus.

A camponesa estava trabalhando numa plantação de girassóis, borboletas e 
pássaros voando, céu azul, muito lindo!

Ela sorriu e, de repente, uma faixa azul foi aberta e nela, escrito em letras brancas: 
FORÇA, FÉ e ESPERANÇA. Sempre sorrindo e muito feliz, ela se despediu. E acenou 
com a mão direita dando tchau.

BEM AVENTURADOS 
OS MANSOS E PACÍFICOS

FORÇA, FÉ, ESPERANÇA



Muita Paz!
Quis a Misericórdia Divina que chegados os tempos da renovação planetária, 

espíritos de escol retornassem à carne no nosso orbe, para contribuir com suas virtudes 
conquistadas através de suas jornadas milenares de trabalho no Bem, irradiando seus 
pensamentos, melhorando assim a nossa psicosfera planetária, da qual a humanidade 
poderá haurir novas forças para a sua regeneração.

Eis o momento de aproveitar esta oportunidade única dentre os milênios 
conhecidos, oportunidade que demandará esforços e sacrifícios, renúncias e entrega à 
tarefa de consolidação da fraternidade no nosso lar planetário.

Cabe ao homem, neste momento, situar-se na sua realidade de espírito, 
despojando-se dos atrativos da matéria que, outrora, auxiliava-o, incentivando-o, e é, 
hoje, obstáculo para sua libertação.

Aproveitemos este momento único nos milênios da nossa história para nos 
entregarmos às promessas do Cristo, presente entre nós até o final dos tempos.

Jesus conosco.

Graças a Deus, aqui estamos.
Se analisarmos profundamente a nossa situação atual, perceberemos que estamos 

melhores, portanto, não podemos nos acomodar. Sempre podemos fazer mais e melhor. 
Essa é a hora, vamos ao trabalho na Seara do Bem.

Aproveitem cada segundo dessa hora. A hora é agora. Vamos adiante, chega de 
desculpas, indiferença e fuga. É hora de agir. O pássaro não levanta voo na primeira 
tentativa e nem por isso desiste. 

Jesus conta conosco.
Meus irmãos, desculpem a dureza, mas, é por amor e uma forte vontade de vê-los 

progredir cada vez mais.
Um forte abraço.

                                  José
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TEMPOS DA 
RENOVAÇÃO PLANETÁRIA

JESUS CONTA CONOSCO



Que o amor de Deus possa nos conduzir ao caminho do bem.

Sou um irmão que, anteriormente, não acreditava em Deus e hoje, graças a Ele, 

posso me considerar irmão de todos. 

Fui um homem que conquistei tudo o que desejei para viver bem na Terra: boa 

educação, excelente emprego, títulos importantes que nem esperava. Eu que era 

vaidoso, orgulhoso e algo mais... Tornei-me ainda mais devido ao nível alto em que fui 

colocado, lá no pedestal digno dos renomados, ou seja, tudo muito bem, obrigado, na 

parte material. E eu nem sentia falta de nada. Além de tudo, também não me considerava 

egoísta, pois era materialista nato.

Mas chegou o dia em que fui surpreendido pela doença e de nada adiantaram, 

diplomas, títulos, dinheiro e fama. Foi fatal. Cheguei ao plano espiritual tal qual era na 

Terra.

Mas, numa certa ocasião, senti-me sozinho, senti um vazio intenso.

Foi a primeira vez que deparei comigo. 

Comecei a observar a fonte: nascendo água viva, cristalina. 

Explicaram-me cada gota dessas é responsável pela formação de um rio por maior 

que seja e depois descerá até o mar. 

Fiquei um pouco tocado. 

Observei os insetos, o verde das plantas, o colorido das flores, os pássaros, o céu, 

enfim, tudo o que não tive tempo de valorizar quando encarnado. Ali senti Deus.

Desculpem o depoimento longo, mas, eu estava ansioso por este momento.

O irmão que antes era incrédulo e hoje ama Deus. 

Um físico renomado na Terra.
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

FOI A PRIMEIRA VEZ 
QUE DEPAREI COMIGO
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