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CARTA ÍNTIMA
Escuta, meu irmão! Pelo caminho
Da miséria terrestre, há muitas dores;
Muito fel, muita sombra, muito espinho,
Entre falsos prazeres tentadores.

Há feridas que sangram... Há pavores
De orfãos sem lar, sem pão e sem carinho:
Confortemos os pobres sofredores,
Almas saudosas do Celeste Ninho!

Jesus há de sorrir com o teu sorriso,
Quando faças no mundo o bem preciso,
Pelo que sofre em desesperação.

Todo o bem que plantares nessa vida,
Há de esperar tua alma redimida
Nos caminhos de luz e redenção!

Auta de Souza

(Psicografia: Francisco Cândido Xavier - Do livro: Poetas Redivivos)
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DIVULGAR A DOUTRINA ESPÍRITA
O Mestre veio até nós para iluminar-nos, indicando o Caminho, comprovando 

a realidade da Vida Eterna, demonstrando que a vida continua em outro plano e que 
nós somos seres eternos, como tal precisamos compreender para que não venhamos a 
sofrer após o desenlace. 

A divulgação da Doutrina Espírita é de grande importância para todos aqueles 
que a desconhecem, para todos aqueles que não fazem a mínima questão de conhecer 
o que é a vida em si. Portanto, procuremos de nossa parte divulgar, ampliar a revelação 
espírita para que cada um que se acerque de nós possa compreender a verdadeira vida. 
Para que não se encontre após o desenlace em situações tão amarguradas, tão tristes, 
tão revoltados, às vezes, porque não a conhecem, não sabem, não entendem a sua situ-
ação.

Cada um de nós tem uma obrigação- mostrar ao outro que a vida continua, para 
que possamos cada vez mais diminuir a ignorância que ainda campeia em toda a parte.

Abençoe, Senhor, a nossa Doutrina Espírita que nos fortalece, que nos faz com-
preender, que nos faz melhores, que nos faz mais felizes porque já sabemos o que nos 
espera após o desenlace.

Trabalhemos, trabalhemos muito para que possamos divulgar, trabalhando os 
corações que ainda se encontram em ignorância. 

Que Deus abençoe a todos.
Que Deus proteja cada um dos nossos irmãos que se propõem a ajudar, a falar, a 

explicar, a demonstrar que a vida continua.
Que Deus ampare a todos e que nós possamos estar firmes em nossas decisões 

de ajudar.
Que Deus nos ampare. Graças a Deus.

Um servidor de Teresa.

LEMBRETE
É preciso entender que toda a Humanidade precisa de preces, queridos trabal-

hadores da Seara do Senhor Jesus, orem muito por todos, por toda a humanidade, 
porque é chegada a hora, e todos estão necessitados de compreensão, de amor e de paz.

Fiquem em Paz. 
Um irmão.  

(“As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier”)
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EDUCAR PARA DEUS A NOVA GERAÇÃO E A NOVA ERA

TRABALHA, ESTUDA E AMA

Quando vemos jovens morrendo pelas ruas e becos das cidades, no asfalto e nos 
barracos dos guetos urbanos, sentimos doer a alma.

Dói mais, quando sabemos que o presente se desenhava melhor, se a estrutura 
construída por educadores enviados pelo Senhor fosse mantida.

Brasil, Pátria do Evangelho – assim destinado por Jesus.
E o Mestre, juntamente com Ismael, planejou o futuro que garantisse o Projeto 

Divino.
Educar é uma missão. Os que se dedicam a educar fizeram escolha no Plano 

Espiritual, antes da encarnação. É uma missão que deve ser desempenhada com es-
forço, perseverança e determinação.

Ao Brasil, o destino de divulgar o Evangelho, que se fará, mais tempo ou menos 
tempo. Mas se cumprirá.

Irmãos,
os jovens e as crianças precisam de Amor. Amai-os!
Precisam de ATENÇÃO – dai-lhes os limites da educação.
Precisam de DISCIPLINA – só a educação junto com a perseverança consegue 

discipliná-los.
Alguns são dóceis e recebem com facilidade as orientações dadas.
Outros – mais rebeldes – precisam de energia, que não é violência nem agres-

sividade, mas a energia do AMOR FIRME.
Os Espíritos que chegam à Terra trazem seus patrimônios individuais: uns, cara-

cterizados pela superioridade visível; outros, reconhecidos pela rebeldia. 
Uns e outros – todos – precisam de orientação firme e amor, disciplina e amor. 
Deus entrega à humanidade seus filhos para serem conduzidos a Ele. Deus conta 

com os pais responsáveis, Deus confia nas mães. 
Não abandoneis esses jovens nem essas crianças, pois a programação de cada um 

é a VITÓRIA com CRISTO.
Se a humanidade conduzir a Educação para o Bem, o Belo, o Amor, a Solidarie-

dade e a Fraternidade, e assistir as crianças e os jovens em suas necessidades, não veremos 
mais crianças e jovens pelas ruas e becos, em perdição. Ovelhinhas perdidas do Pai e dos 
pais, perdidas muitas vezes por causa dos pais, que também se perderam de Deus.

Encontrar-nos-emos todos em Deus com Jesus. 
O grande convite do Senhor é para esse encontro com Deus.
Teresa vos ampare.
Maria abençoe a humanidade.
Terezinha do Menino Jesus proteja essas crianças e esses jovens, pequenos meni-

nos da Nova Era.
 Um educador brasileiro do passado. 

Crianças cantando.
Crianças trazem guirlandas de flores para cada um. 
Infância – que precisa ser acolhida, amada, amparada e protegida.
Oremos pela infância desvalida e abandonada nas choupanas, debaixo de 

viadutos e pontes, nas ruas e nas mansões, rodeados de brinquedos e serviçais. 
Oremos pelas crianças e pelos pais - responsáveis por educá-los e protegê-los, 

mas que fogem a essa responsabilidade. 
Oremos pelos educadores que não cumprem sua função de educar a nova 

geração. 
Oremos pela humanidade toda e confiemos: a humanidade progredirá, e as 

novas gerações serão os construtores de um novo amanhã.
Nova geração, que precisa ser educada – e que educará e trará a esperança em 

uma Nova Era!
Preparemo-nos para recebê-los e orientá-los.
Muita Paz!

Um Amigo.

Não te inquietes pela hora que passa. 
Trabalha, estuda e ama!
Não deixes de divulgar os conhecimentos que tua alma já dispõe. Espalha-os a 

teus irmãos em luta nesta jornada, onde quer que estejas. Não imponhas o teu saber, 
mas esclarece, quando a oportunidade surja, sem tardança.

A hora passa para todos, e muito depressa o tempo se vai. Não desperdices 
tempo e oportunidade, todavia, também não te inquietes se os resultados não sur-
girem como esperas. Existe o tempo de Deus que, infalivelmente, chega para todos.

Não te queixes pelo excesso de trabalho, ou pelas demandas de hoje. Tudo são 
bênçãos!

Faze tudo com alegria e com sentimento de gratidão por aquele que te con-
cede todos esses recursos de reparação de tuas faltas e de progresso para ti e para teu 
próximo.

Fica em Paz! Que Nosso Senhor ilumine vosso coração.    
          

Inez  (2009)


