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PERDOA

Repara a fonte, diligente e boa,
Escravizada ao solo em que destila.
Acolhendo, a cantar, doce e tranquila,
A saliva do charco que a magoa.

Envolvente e translúcida coroa,
Que afaga e nutre o coração de argila,
Passa ajudando ao chão em que se asila,
Tanto mais pura, quanto mais perdoa...

Como a fonte que olvida toda a ofensa,
Abraça na bondade a luz imensa
Que te guarda, no mundo, a alma sincera.

E, estendendo o perdão por onde fores,
Encontrarás na cruz das próprias dores
A Alegria Divina que te espera...

                                              
Auta de Souza

 (Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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Em minha passagem pela Terra nunca valorizei a natureza.
Jamais olhei uma flor.
O céu para mim significava chuva ou sol para sair ao trabalho.
Hoje, compreendo a grandeza do Pai, a Terra, lugar de abrigo aos nossos espíritos 

buscando o progresso.
Irmãos, valorizem o lugar em que nasceram, campo de luta e amor que a todo 

instante nos fala de Nosso Pai Criador.

                                                                                         Um Espírito

Na campina toda em flor,
Na doce aragem do mar,
Encontro de paz.
Quanta força, quanta beleza,
Tudo nos fala do Pai.
Ò Terra abençoada que nos deste por morada.
Senhor,
Ajuda-nos a reconhecê-la como mãe protetora a nos encaminhar para Ti.
Que Deus nos abençoe.

                                                                      Um amigo

O amor é como o perfume da flor.
O perfume fica no ar. 
A energia do amor também, 
A todos ela consegue contagiar. 
Portanto, um conselho vou dar: 
Se feliz desejas ficar, 
Basta que imites Jesus 
E aprendas a amar. 
Nem necessitas uma flor 
A alguém ofertar, 
Pois agora já sabes: 
energia do amor 

TERRA - LUGAR DE ABRIGO

TERRA ABENÇOADA

O PERFUME DA FLOR



Sai de ti e fica e no ar. 
O mesmo se dá com a chama e a luz. 
E para finalizar, 
Presta bastante atenção: 
O amor não pertence a ti, 
Como perfume não pertence à flor 
E a luz não pertence à chama. 
De tudo, o mais importante: 
É que Deus a todos ama. 

                                                                              Um Espírito

Graças a Deus... 
Queridos amigos,
 aqui estou no trabalho franciscano que procuro desenvolver em mim e naqueles 

que me cercam, a mensagem de Francisco, da humildade... 
Que os Espíritos que aqui vieram com a permissão de Teresa possam compreender 

a necessidade de sermos humildes... 
O nosso trabalho franciscano ainda vai continuar por muitos séculos... 
É que nós estamos vivendo muita dificuldade no planeta Terra, mas não são tantos 

séculos assim, é porque o milênio passa muito mais rápido do que vocês pensam... 
Mas sejam humildes no trabalho e principalmente no estudo... 
Dediquem o tempo livre para estudar, estudar, estudar; para compreender os 

ensinamentos do Nosso Mestre Jesus e também aquilo que a ciência dos Homens tem 
desenvolvido, isso tudo é muito importante para evolução dos nossos espíritos, mas 
preservem a simplicidade e tenham humildade.

Todos têm de entender que este planeta ainda é muito pequenino, muito 
pequenino, mas ele é um beneficiário de um grande amor de toda a nossa falange 
Franciscana e de muitos outros irmãos que vieram como nós servir nosso Mestre Senhor 
Jesus Cristo... 

Que a paz desse grande Amigo e Irmão Mestre Senhor Jesus e que a força de 
Francisco de Assis esteja sempre ajudando nossa caminhada de muito trabalho, mas de 
muito amor ao próximo. 

Que assim seja, graças a Deus.
                                                                              Um irmão
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O TRABALHO NO BEM É ETERNO



Queridos irmãos, 

Glória, Glória a Deus!

"Eu sou a Videira Verdadeira, e o meu Pai é o agricultor".

 [ João 15:1.] 

Para ser o ramo da videira, é necessário ter firme vontade e suar a camisa, 

trabalhando na obra do Senhor. 

Ide, o arado vos espera sem oscilações entre dúvidas e desejo. 

A acomodação impede o avanço, é como se estivéssemos atados totalmente corpo 

e espírito. 

Trabalhai, com afinco, para que, no futuro, não muito distante, alcanceis o voo da 

liberdade e, com o mesmo júbilo da borboleta, quando consegue sair do casulo escuro. 

Amados irmãos, só há progresso com trabalho, suor e lágrimas. 

Que nós busquemos ser um raminho singelo, ao menos, da Videira Verdadeira. 

Paz e Luz a todos. 

Graças e glórias a Deus por tudo. 

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

AO TRABALHO
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