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QUERIDA NINA
Querida irmã, que amamos ternamente,
Mensageira do Bem, linda e singela,
Que Deus te guarde a luz brilhante e bela
E a pureza de lírio alvinitente.

És para nós o amor que se desvela,
A generosa fé, que segue à frente,
Consolo ao coração aflito e crente,
Quando negrejam sombras de procela.

Jardineira da Paz e da Ternura,
Como é sublime a rica semeadura
Que te engrandece o místico jardim!...

Deus te guarde a esperança nobre e calma
E espalhe no céu claro de tua alma
As estrelas do amor que não tem fim!...

                                                    Auta de Souza

(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza”)

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

A alegria que se busca só é sentida, quando o dever é cumprido, quando a conduta é 
correta, quando deixamos as fantasias de nossa imaturidade.

A humanidade clama por mais paz e mais tranquilidade.
Em nosso país, clamamos tanto por uma igualdade maior, pela justiça, mas no 

nosso universo, aquele que temos que cuidar, restrito à nossa casa, ao nosso ambiente de 
trabalho, à nossa casa de oração, ainda não conseguimos ter as atitudes corretas, que já 
não digo que já deveríamos ter, mas que já nos esforçamos para ser.

Que possamos querer menos, que possamos ser mais simples, que possamos estar  
mais confiantes, a cada dia, nos nossos Amigos Espirituais, no Nosso Amigo Maior, 
porque precisamos que todos vocês estejam serenos, atentos, mas não acuados, com 
receio das dificuldades do dia a dia

As dificuldades surgirão para que nos fortaleçamos e cada vez mais tenhamos  
confiança, a certeza de que não estamos sós nessa caminhada, mas é necessário que o 
código de conduta do Senhor Jesus, segundo os mandamentos de Deus, vibre e esteja 
nos atos e pensamentos e sentimentos de cada um de nós. Que a luta possa ser a luta 
interna para sermos pessoas melhores.

Recebam nosso abraço, abraço de um amigo que já esteve aí na mesma posição de 
vocês, mas que hoje olhando do Plano Espiritual, tem a visão de que muita energia é 
desperdiçada e que é preciso que juntemos as forças íntimas para caminharmos para 
frente, com a certeza de que todos nós seremos vencedores.

Fiquem com Deus!

CÓDIGO DE CONDUTA DE JESUS

Amados irmãos,
Ouçam músicas suaves...
Passem longe das agitações de massa.
Procurem, cada vez mais, estar com a Natureza.
Procurem abraçar seus parentes e amigos.
Procurem na simplicidade das ações de amor o lenitivo de suas dores.
Carinho, ternura.

                                                          Cristal                                         (11/1/2010)

IRMÃZINHAS AMADAS,
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Amados,
Enquanto houver em nosso espírito o menor resíduo de orgulho, isto será sinal de 

que precisamos aprender humildade.
O orgulho nos faz agir em prol das nossas crenças individuais, colocando- nos 

como donos da verdade, da boa conduta e do saber fazer... E a caridade e a compaixão, 
que, com certeza, também habitam em nós, apequenam-se!

  Somos todos irmãos com potencial para desenvolver a compreensão de que 
precisamos arrancar esses conceitos de supremacia de raças e credos. 

Entendamos, que só com a visão de nossos próprios defeitos é que poderemos 
AMAR REALMENTE sem reservas ou julgamentos.

  Não deixemos que a nossa presunção se torne o árbitro de nossas relações, porque 
daí só colheremos dores e intrigas.

  Com Jesus no coração e a certeza de que a bondade está dentro de nós, 
caminhemos sempre na Seara do Amor para nossa evolução.

Com amor, sempre,

Irmão Antonio
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AMAR REALMENTE

Amor, amor, amor,
Amor, divino amor!
Amor, bem-vindo amor!
Amor, bendito amor!
Amor que tudo pode,
Amor que nos socorre,
Amor que nos leva à luz!
    

Um Espírito Amigo

BENDITO AMOR

O que podemos falar?

Diante de tudo que vemos, é que temos a certeza do Amor do Pai por todos nós.

Quanto sofrimento!

Quanta luta!

Quanta incerteza!

Quanta dúvida!

Quanta dor!

Sabemos que fazem parte do crescimento espiritual, mas é difícil chegar a esse 

entendimento. 

Quanto mais se vê e se aprende, mais se vê que temos muito mais a ver e aprender.

O consolo que temos é que a ajuda sempre chega na hora certa.

Muitas vezes, as pessoas chegam tão descrentes, sem esperança, tão sofridas, 

porém, ao contato com Jesus, seguem mais confiantes e alegres.

Possamos todos, unidos pelo Amor, seguir nosso caminho, seguir nosso destino – 

caminhar com Jesus.

 Agradecemos ao Pai pela vida, pelas experiências, pela Doutrina, por esta Casa de 

Amor!

 Muita paz!

Irmãos em caminhada.

CAMINHAR COM JESUS

O amor de Jesus possa envolver a todos.
Irmãos,
Um dia, na eternidade, nos reencontraremos em paz.
Por ora, a trajetória é de trabalho. Trabalho no Bem.
Trabalho com o Cristo, que nos aguarda ao final da jornada.

Paz

TRABALHO NO  BEM


	Página 1
	Página 2

