
Nº 136/Mai/15

 Lar de Tereza
Ano 11

1

 MÃE

Ó minha santa mãe! era bem certo

Que entre as preces maternas estendias

As tuas mãos sobre os meus tristes dias,

Quando na Terra - que era o meu deserto.

Nos instantes de dor, bem que eu sentia

As tuas asas de Anjo da Ternura,

Pairando sobre a minha desventura

Feita de prantos e melancolia.

Flor ressequida eu era, e tu o orvalho

Que me nutria, pobre e empalecida;

Era a tua alma a luz da minha vida,

Meu tesouro, meu dúlcido agasalho!...

 

Ai de mim sem a tua alma bondosa,

Que me dava a promessa da esperança,

Raio de luz, de amor e de bonança,

Na escuridão da vida dolorosa.

E que felicidade doce e pura,

A que senti após a treva e a morte,

Findo o terror da minha negra sorte,

Quando vi teu sorriso de ventura!

 

Então, senti que as mães são mensageiras

De Maria, Mãe de anjos e de flores,

E Mãe de nossas Mães cheias de amores,

Nossas meigas e eternas companheiras!...

Auta de Souza

(Psicografia Francisco Cândido Xavier, 

em PARNASO DE ALÉM-TÚMULO)
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Mãezinha, 

Estou bem. Acalma-te, sossega o teu coração, enxuga teu pranto e renova teus 

sentimentos. Já sabes, a vida continua. Continuo a mesma, continuo vivendo com a 

mesma graça e meiguice. Nos sonhos nos encontramos, nos abraçamos, matamos a 

saudade de tão breve afastamento. 

Não te desesperes, tudo passa, a dor pode ser grande, mas alivia. Entrega este amor 

materno aos outros, amplia este sentimento tão puro e forte que brota de teu coração. 

Renova os teus sentimentos, mãezinha. Transforma as tuas lágrimas em sorriso. 

Distribui esse amor aos órfãos desse sentimento. A vida prossegue, a minha e a tua. 

Acalma-te, sossega-te e ama. 

São sinceras palavras muito saudosas, mas preocupadas, da filha que já partiu para 

este lado. 

Amigos,

No mundo atual, observais o materialismo e a exacerbação dos prazeres 

mundanos e concluís que o mal detém o poder no planeta. 

Observai melhor e vereis as sementes do Bem, espalhando-se na Terra. 

Kardec revela que a Codificação veio para combater as ideias materialistas 

dominantes.

A importância da divulgação da ideia de Deus, de seus princípios, é grande, 

porque isso levará à mudança do pensamento da Humanidade.

Amigos, sede o exemplo do que divulgais. 

Sede o consolo, o abraço, o carinho que o próximo necessita. 

Segui o Mestre Jesus, segui Kardec. 

                                               Um Espírito amigo  

CARTINHA DE AMOR

LEMBRETE



Espíritos que se doam oferecem parte de si àqueles que chegam, ou melhor, 
àqueles que retornam. 

Compartilham, a partir do compromisso assumido com Deus, seu campo 
vibratório, suas células, suas forças e parte de todas as substâncias materiais que 
compõem e fazem parte do corpo material. 

Uma vida em construção. 
Outra alma em renovação, quando se ofereceu para aninhar e alimentar um outro 

irmão que retorna às paragens da Terra para um novo recomeço. 
Começa um, continua o outro espírito. 
Sai-lhe das entranhas como se saísse de dentro de sua alma, trazendo tudo o que 

houvera compartilhado em outros tempos e tudo o que passará a compartilhar desde a 
concepção nesta nova etapa. 

Benditas sejam todas as mães fiéis, submissas à Vontade de Deus. 
Nem sempre missão bem compreendida, mas sempre uma missão muito assistida 

pela Providência Divina. 
Oportunidade de acelerar a evolução própria através da doação de seus melhores 

sentimentos e intenções fiéis a Deus. 
Fiéis às Leis que nos regem a todos. 
A elas, nesta hora e neste mês, a nossa homenagem, homenagem na forma de uma 

breve reflexão que se evolve do sentimento de gratidão e alegria. 
Benditas sejam todas as mães. 
As que conseguiram ser. 
Aquelas que se iludiram. 
Aquelas que tanto padecem assistindo dor e sofrimento físico. 
Aquelas que permanecem velando diante da queda moral de seus filhos. 
Ninhos bem-aventurados são as mães. 
Que Deus, nesta hora, possa abençoar a todos esses espíritos sublimes que, fiéis, 

atenderam ao chamamento maior. 
Paz e força a todas as mães.
Graças a Deus.
Muita Paz hoje e sempre.

evolve – que se expande; deriva
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 MATERNIDADE, 
DIVINA MISSÃO



Meus irmãos, 

hoje quero falar-vos sobre a importância do Culto do Evangelho no Lar, 

considerando o que ele representa como elo de ligação com o Plano Maior - sustentáculo 

de nossas vidas. 

Ah! Como é belo ver as luzes que emanam de cada lar, quando todos se reúnem 

para, em harmonia, estudar os ensinamentos de Jesus! 

Como é lindo ver o entrelaçamento das almas pelos laços luminosos do amor, 

espalhando a luz em todos os recantos do lar. 

Amados irmãos! Ensinai a todos os que vos cercam a buscarem essa fonte de luz! 

A felicidade está ao alcance dos que dela se acercam. 

Culto de Evangelho no Lar é Jesus vos envolvendo em Sua Paz!                                                         

                                                              Eduardo

Na forma de uma criança, Jesus também chegou à Terra. Precisou de pais 

cuidadores, religiosos que o levaram a Deus, ao Templo e ao conhecimento a respeito 

d'Ele.

Por isso, a criança que vos chega não é um papel em branco nem um bibelô na 

estante.

É um ser para ser orientado, educado, evangelizado.

Eis o caminho para o êxito de uma encarnação.

Só com o Evangelho de Jesus a luz se fará plena na Terra, quando não mais o ódio, a 

revolta, as guerras, o mal – mas, o Amor de Jesus envolvendo todos. 

E todos vivendo o Amor ensinado pelo Mestre Jesus. 

Evangelizai! Avançai, vivendo os ensinamentos de Jesus. 

Muita Paz!

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

CULTO DO EVANGELHO 
NO LAR

ÀS MÃES
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