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  MAIS ALÉM

A sombra, em torno à estrada, não te importe,
Segue varando injúrias e ameaças
E estende os dons do amor no bem que faças,
Sem que o frio a vencer te desconforte.
 
Se, ante o mundo, o amparo humilde e forte,
Levanta corações na luz que abraças,
Distribuindo graças sobre graças
Na fé que varre a dor, a treva e a morte.
 
Por mais pedras à frente, ajuda e avança
Por facho de bondade e de esperança,
Que o dever de servir jamais te doa...
 
Alguém te apoiará, dia por dia,
A envolver-te de paz e de alegria,
Esse alguém é Jesus que te abençoa.
 

                          Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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... E a paz se fez em todos os corações ali reunidos em Seu nome.

 Amigos trazem, na tarde de hoje, esperança a esses mesmos corações que outrora 

já estiveram reunidos em Seu nome.

 Trazem esperança e estímulo aos trabalhos realizados nesta Casa de estudo e amor.                 

 O estímulo ao estudo e à vivência no Evangelho de Jesus a cada dia se torna mais 

vigoroso.

 O aproveitamento dos encontros de estudo que vão fortalecer nossa fé e o saber de 

como vamos tomar os rumos de nossas vidas é fator fundamental para a vida futura.

 Muitos são os trabalhadores, ligados a esta Casa, que amparam todos aqueles que 

têm o firme propósito de renovação.

 A certeza da vida futura deve ser fator de grande importância na nossa maneira de 

viver.

 Amigos trazem esperanças aos corações sofridos e necessitados de consolação, 

sugerem o estudo e o trabalho constante na Seara do Cristo.

 O tempo é o talismã divino de que nos falou Jesus, procuremos aproveitar o tempo 

de agora e mantenhamos a fé para nossa consolação. 

 O futuro nos aguarda e nele, com certeza, a luz da esperança que há de brotar em 

todos os Espíritos, filhos do Pai.

  Bênçãos são trazidas na tarde de hoje. Que elas possam ser multiplicadas a todos 

aqueles que ainda se encontram tão necessitados de auxílio e consolação.

  Que a fé possa habitar nossos corações.

  Muita paz!

 Um Irmão

ESPERANÇA E CONSOLAÇÃO 



Queridos irmãos,
Com o estudo da Doutrina e a possibilidade de comunicação pelo pensamento com 

os Espíritos, vocês ficam muito felizes em poder comunicarem-se com aqueles que já 
partiram, sejam da família, ou sejam amigos muito chegados. Deste lado da vida, muitas 
vezes, temos nos surpreendido com pedidos por parte dos encarnados para esses entes 
queridos. Pedidos de apoio para solução de problemas materiais, afetivos, profissionais; 
dúvidas em relação à qual a melhor decisão a tomar. Enfim, perguntas que não cabem a 
esses irmãos queridos.

Os irmãos desencarnados merecem nossas vibrações de carinho, de paz, desejo de 
que estejam bem, de que estejam estudando, compreendendo o momento espiritual 
vivenciado por eles. Nesse momento, não podem atender às nossas necessidades, aos 
nossos caprichos.

Nossos pedidos, nossas dúvidas, nossas inseguranças podem ser compartilhados 
com o nosso benfeitor e, em nossos momentos de prece íntima, endereçados ao Plano 
Superior, a Deus, nosso Pai, que compreende nossa fragilidade e sabe do nosso processo 
de amadurecimento.

Assim, irmãos queridos, não são justos e nem caridosos com os nossos queridos no 
Plano Espiritual os pedidos, muitas vezes, infantis e inapropriados.

Que nossos pensamentos sejam de carinho, de saudade sadia, de um abraço 
fraterno, de amor.

Eles, certamente, nos ajudarão sempre que puderem sem que nós precisemos 
pedir.

                                                          Um amigo espiritual da Casa
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PEDIDOS DE ORAÇÃO

SAUDADE E PENSAMENTO
Por que a lembrança triste? Por que a saudade dilacerante?
Esses momentos passam a ser sofridos e angustiantes ao seu coração, e não deve 

ser assim.
A saudade vai permanecer. Ela vai existir, mas ela tem que ser um sentimento, que 

parte de nosso coração, com a certeza de que, em dado momento, no tempo, reveremos 
nosso ente querido.



Assim, quando a saudade bater, sejam nossos pensamentos de conforto, de carinho 
ao ente querido; sentimentos de amizade e de esperança fortaleçam nossa convicção de 
que, em breve, nos reencontraremos. 

Temos também que vigiar nossos pedidos íntimos. Peçamos em nossas orações 
apoio e sabedoria para as experiências do dia a dia, e certamente, os Amigos Espirituais, 
com a bênção de Deus, nos auxiliarão de acordo com as nossas necessidades e nosso 
merecimento.

Que possamos dirigir aos entes queridos que se anteciparam na passagem para o 
Plano Espiritual pensamentos de coragem e conforto para que eles continuem dando 
conta de suas responsabilidades e, assim, garantindo, em futuro próximo, o reencontro 
de todos.

Fiquem em paz na certeza de que o Pai olha por todos nós!
Um Espírito Amigo

São muitos os que aqui estão... Como gostariam de falar-lhes...
Desejam que saibam que o amor continua e continuará sempre.
Permaneçam em paz!
O amor vence todas as batalhas. 
O amor contorna todas as barreiras. 
O amor é capaz de vencer a descrença e a desesperança.
O amor brota do simples e do puro.
Sintam o amor aqui e agora.
Não temam! Tenham fé! 
Estaremos com cada um, nesta e em todas as horas.
Muita paz hoje e sempre!
Muita paz e serenidade!

Daqui do Alto, do Outro Lado da Vida, da Pátria do Espírito – eis o Correio da Vida. 
Existe Sim! E o Correio se dá a todo o tempo.

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

CORREIO DA VIDA
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