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DO PÍNCARO AO LODO
Caridade – o clarão de uma palavra boa,
No calor da esperança a quem se desconsola,
A ternura no lar, a sacrossanta escola
Do perdão que suprime a injúria que atraiçoa.

Caridade – a oração que ilumina e abençoa,
O poder da afeição que a lágrima acrisola,
Fraternidade e luz renascentes da esmola
Da prática do bem, de pessoa a pessoa!...

Caridade – o sorriso, a paz, o teto e a mesa,
Tudo o que purifica e exalta a Natureza
Nas fontes da bondade a que a vida recorre...

Caridade é servir desde o píncaro ao lodo,
Caminhar com Jesus e esquecer-se de todo
Para estender no mundo o amor que nunca morre.

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

A SEARA É GRANDE, MAS OS SEAREIROS...
 [Mateus, 10:37]

A cada momento, a vida oferece o ensejo de escolhermos entre a luz e a sombra, 
entre o bem e o mal.

Para as criaturas ainda vacilantes, que trilham os caminhos no alvorecer de sua 
consciência mais dilatada, é relativamente fácil ceder às tentações do mal.

Firmar-se em posturas positivas e construtivas é conquista preciosa, que 
proporciona extraordinária sensação de bem-estar e contentamento.

Observa bem! A cada instante, a tua palavra, os teus pensamentos, os teus gestos 
podem ser felizes ou não, proporcionando acolhida, alegria, calor humano, ou tristeza 
e frieza.

Reflete, avalia o que tens feito das preciosas oportunidades de teu tempo na 
Terra, onde o véu do esquecimento temporário faculta o uso da escolha sem maiores 
constrangimentos.

Escuta teu íntimo, avalia bem o rumo que tens dado à tua vida!
Deus abençoe.
 

Um Espírito Amigo

Não se aflijam, em alguns momentos, em algumas reuniões, com menos 
trabalhadores. Não se aflijam.

Não se preocupem, meus irmãos, sabemos das dificuldades de cada um.
O que importa é a perseverança e a intenção para o trabalho diário, não só aqui, 

mas no dia a dia de cada um de vocês.
Perseverem, meus irmãos.
E muita gratidão a Deus e aos Espíritos Benfeitores pela oportunidade de serviço 

na Seara do Senhor e pelo amparo recebido. 

Um irmão em Cristo

(“As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier”)
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OBREIROS DO BEM 
Obreiros do Bem, que possuís a responsabilidade de espalhar o Amor por todos 

os seres, irradiando do Pai tudo de bom que Ele projetou para a vida, ficai atentos 
para o desempenho correto do compromisso assumido por vós, para que tudo ocorra 
segundo o plano da Espiritualidade que meticulosamente traça os rumos do trabalho 
renovador espírita.

A humildade deve ser a virtude mais cultivada, por ser ela a base onde se 
reerguerá vosso edifício espiritual.

O desapego no desempenho da tarefa, procurando não desejar nada para si 
mesmo.

O oferecimento de todo trabalho a Deus-Pai que saberá com justiça dar a cada 
um conforme as nobres intenções que norteiam vosso coração.

O hábito mental de vos colocardes no lugar do outro, procurando sentir a dor 
alheia como se fosse a vossa.

A felicidade de ver o sucesso de vosso irmão, procurando irradiar sobre ele o 
melhor de vossas vibrações.

Nunca julgar o que quer que seja por não terdes condições de saber o que se 
passa no íntimo de cada um.

A obediência às ordens superiores daqueles que vos dirigem, procurando ver 
neles os instrumentos da Harmonia e da Paz.

A oração contínua, sentindo a presença de Jesus, que vos inundará com a Paz e 
Harmonia tão necessárias ao desempenho dos trabalhos.

São diretrizes seguras que farão da Casa Espírita um ponto de luz que projetará 
todo Bem que se irradia do trabalho anônimo de cada membro, que faz parte de uma 
corrente invisível que se tornará cada vez mais forte quanto mais firmes forem os elos 
de ligação de cada trabalhador com as Verdades do Cristo.

Um Amigo Espiritual

Não se deixem abater pelos acontecimentos, pois estamos numa era de     
renovação. 

Oração, vigilância, fé, amor e esperança!
Quando a noite chegar, à mesa do jantar, que estejam todos reunidos também 

para o alimento espiritual, para a conversa franca e amiga, com as vibrações de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

A TODOS VÓS QUE SOFREIS
 A postura mental da Esperança ativa é o caminho mais seguro a toda criatura 
humana no processo do seu desenvolvimento, do seu aprimoramento, para superação 
das dificuldades, das dores físicas, das dores morais. 
 A aurora raiará para todos, porque a criatura não foi criada por um Deus 
impiedoso, mas por um Deus amoroso que conhece seus filhos e, como um grande 
educador, sabe a necessidade de desenvolvimento de cada um.
 A criatura, no mundo, vem carregada de qualidades que precisam ser 
desenvolvidas, e cada um é colocado, lado a lado, nas condições ideais, nas localizações 
geográficas necessárias a esse desenvolvimento. 
 Não deveis deixar-vos abater pelos acontecimentos, pelo turbilhão de eventos 
nefastos que atingem a Terra. 
 Não deixeis apagar a centelha divina que habita em cada um nos planos da 
vida, pois na Espiritualidade haverá o tempo necessário para o amadurecimento moral 
de cada um, na lição que nos diz que aqueles que estão mais à frente devem apoiar 
aqueles que estão no início da sua jornada. E é esse o sentimento que deveis cultivar no 
meio desse turbilhão que atravessais no planeta - a Solidariedade.
 Não vos deixeis levar pela posição daqueles que fazem barulho, assustando, 
amedrontando. Não vos deixeis levar pela ausência da Moral que o Cristo deixou às 
criaturas, estas não foram criadas para o mal, mas são criaturas que estão afastadas do 
Bem, do Amor.
 Cultivai a Piedade, a Misericórdia, a Caridade. Cultivai a Esperança com as 
mãos ativas no trabalho do Bem, sem deixar-vos abater pelas dores do momento no 
vosso planeta. 
 Continuai firmes, meus filhos, continuai trabalhando, seguindo na direção 
daquele Mestre maior, o Mestre de todos nós. Encontrai n’Ele as forças de que necessitais 
para continuar o trabalho do autoaprimoramento e do desenvolvimento, mas também 
do auxílio ao próximo.
 Que a paz do Cristo possa envolver a todos vós.
 Trabalhadores do Bem, acreditai: não estais sós. Ninguém está no abandono. 
 Cultivai a Esperança, a Fé viva em vossos corações.
 Continuai cantando “Glória a Deus nas alturas e paz na Terra aos homens de 
boa vontade!” [Lucas, 2:14]
                                                                  Um Amigo

Perseverem no trabalho, no  estudo, na  oração, na vigilância, no Bem, no pensamento 
firme em Jesus. 
                                                                  Roberto


