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LOUVADA SEJAS
Louvada sejas, mão que a penúria suprimes
E espalhas sem cessar a Divina Presença!
És caridade - a luz em que o Céu se condensa,
Entre bênçãos de paz e júbilos sublimes!...

Mão que socorres, dás, amparas, desoprimes,
Afagas, curas, crês, serves sem recompensa,
Fazes-te sol de amor na escuridão mais densa!...
Incontáveis na estrada as dores que redimes!...

Mão que constróis, instruis, apoias, iluminas,
Em ti a Terra sobe às amplidões divinas,
Por ti Deus fala ao mundo em todas as igrejas!...

Inda que o mal te zurza, escarneça ou degrade,
Seja onde seja, em tudo, és sempre caridade!...
Mão que lembra Jesus, engrandecida sejas!...

(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza”)
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Irmãos,
Naturalmente, estranhais serdes chamados de irmãos, quando, na Terra, o 

desprezo pelos que erram, pelos pobres, pelos que choram, é uma prova da indiferença 
no coração humano, mas, prestai bem atenção: tudo o que vos fere hoje e pelo que vos 
sentis revoltado - é justamente a consequência das vossas atitudes de ontem, quando 
também passáveis pelas ruas indiferentes ao sofrimento do vosso próximo. 

Irmãos, aqui estamos aprendendo, dia a dia, os valores do amor, que precisamos 
entesourar em nós, para podermos achar a felicidade verdadeira. 

Perguntais se somos felizes, porque falamos da felicidade como se ela estivesse ao 
alcance de nossas mãos, e estão as nossas mãos realmente estendidas para o Alto, 
buscando a felicidade tão sonhada. Contudo, porque estendemos as mãos para o Alto ao 
invés de estendê-las para o chão? Porque ela está em Deus e nas suas Leis por um 
entendimento que vigora na alma do homem, no Alto está o Bem, no chão está o mal. 
Para o Alto, voam as pombas da paz, para baixo, ciscam os animais inferiores que não 
podem voar e nós todos, sem exceção, nós que vos falamos e vós que estais sofrendo 
estendemos as nossas mãos, para o Alto, neste momento, rogando a Misericórdia dos 
Céus, porque todos nós precisamos desta Misericórdia.

Podemos saber que somos atualmente mais felizes do que éramos antes, porque, 
antes, tal como vós próprios hoje, nós não conhecíamos a Misericórdia Divina e não 
sabíamos que a felicidade nossa seria sempre o reflexo desta Misericórdia que vem do 
Alto, que vem de Deus. Temos, no nosso coração, o reflexo de Sua Bondade, de Sua 
Paciência, de Sua Misericórdia e de Seu Amor - que vêm de Deus, oferecendo-nos as 
oportunidades para subir, mesmo que seja pelos degraus do sofrimento. 

Jamais, queridos irmãos, seremos felizes, se não aceitarmos, de bom grado, os 
percalços de hoje, as inquietações, as desilusões, as perguntas que, por enquanto, não 
podeis responder; mas, tendes certeza de que, se elevardes as vossas mãos para o Alto, 
rogando a Misericórdia de Deus, tereis de volta a luz que há de vos esclarecer, que há de 
vos amparar, que há de vos impulsionar para diante. 

Não percais a oportunidade que se vos oferece agora nesta Casa de Amor: estudo e 
trabalho.

Convidamo-vos a todos...
B.

ESTUDO E TRABALHO



Rodamos o mundo, observando as diferentes formas de expressão e ligação com a 

Espiritualidade. Fomos atraídos para este Lar de Tereza, que, docemente, acolheu- nos e 

convidou-nos a assistir a este trabalho no Bem. 

De todo o aprendizado, fruto da observação de muitas crenças, constatamos a real 

necessidade de cada servidor com si mesmo: do estudo, da prática caridosa, da 

perseverança no trabalho diário, buscando um aperfeiçoamento harmônico entre as 

duas asas do intelecto e da moral. 

E, este trabalho, que consiste no estudo, na caridade e no trabalho de auxílio a 

tantos irmãos necessitados de esclarecimento, corre em sintonia com as falanges de 

Jesus. 

São observações de um grupo de espíritos aprendizes do Bem, que buscam somar 

com boas energias e bons pensamentos aos trabalhos sérios, de real ligação com Deus.

Caminha pela estrada com esforço, embora com dificuldade; persevera no Bem, 

não deixes que obstáculos do caminho impeçam tua jornada. 

     Tem fé no Pai que rege as nossas vidas e, embora as lutas e o cansaço, persevera 

sempre. 

Ao longe, tudo é luz e paz. 

Caminha, colhendo do teu esforço as flores a ofertar a teus irmãos. 

A um, a ternura de um abraço; ao outro, a mão amiga e caridosa; todos aguardam 

essas flores que alegram e enfeitam seus caminhos. 

Oferta-as, com bondade, pois são frutos do esforço que fazes ao caminhar sozinha. 

Jesus te aguarda no horizonte, confiante de que vás seguir até o fim. 

Que Deus nos abençoe.

Uma irmã em Jesus.
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ESTUDO E CARIDADE

FLORES E FRUTOS



Resplandece no espaço, como uma cantiga, a Vibração de Amor emanada de Deus.

Sim, Ele existe e tudo permeia com a Sua luz.

Não existe recôndito onde possas te ocultar dessa Presença Luminosa dentro e fora 

de ti.

Tu és o reflexo de Deus, que te marca com o selo da Imortalidade.

Para Ele, tudo é alegria e contentamento; a ti também, desde que tenhas galgado a 

escalada da tua evolução.

Deus é a Suprema Inteligência. Deus é Nosso Pai.

Só O verás e O compreenderás, quando tiveres retirado de ti todo o entulho que 

obscurece a manifestação d'Ele em ti.

Ele se encontra bem dentro de ti, aí no mais recôndito de tua alma...

 Tu e Ele - determinismo universal, que, por vontade d'Ele, jamais irão se separar.

Cabe-te acolhê-LO com Amor e, então, verás quanto o Pai estava próximo de ti, só 

te faltavam as luzes para senti-lO e vê-lO.

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

Fazer o Bem sem olhar a quem... 

Amar até aqueles que nos odeiam. 

Amar é perdoar, esquecendo a ofensa. 

Embora sejam esses o resumo dos mandamentos, o que realmente desejamos é 

sermos amados.

Paulo

JESUS: REVENDO MANDAMENTOS

DETERMINISMO UNIVERSAL
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