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COMPAIXÃO

Modera a exaltação dos teus sentidos, 
Não te faças distante ou displicente, 
Ouve as preces, as pragas e os gemidos 
Da fornalha em que clama a luta ingente. 

Passa e fita os olhares doloridos 
Que traduzem a dor de tanta gente, 
Qual se avistasses corações queridos 
Rogando alívio à mágoa impenitente. 

Serve, socorre e ampara a criatura 
Que vagueia a pedir de porta em porta, 
Revolvendo as entranhas na amargura. 

Por ti mesmo, sê brando sem disfarce. 
Liberta a luz do amor que te conforta 
E anseia por sair a derramar-se.

Auta de Souza
(Psicografia: Francisco Cândido Xavier - Livro: Antologia dos Imortais)
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Queridos amigos, 
que a Paz de Jesus esteja com todos.
Acompanho os trabalhos da Casa há tantos anos. E devo dizer, com bastante 

frequência, temos visto o sofrimento e as dolorosas chegadas e partidas de tantos que 
frequentam esta que é exatamente uma parada, uma estância intermediária para aqueles 
que deixam na Terra o corpo físico para se encaminharem a destinações diversas de 
trabalho, aprendizado e cura.

Muito me impressionou o momento que está sendo vivido por vocês, 
trabalhadores encarnados da Casa.   A vida, na Terra, não se tornou mais fácil, e muito 
tem sido exigido de todos vocês. Sabemos das dificuldades a serem vencidas com boa-
vontade e coragem pelo trabalhador encarnado.

Vemos, porém, que estas lutas se intensificam de maneira exorbitante para 
alguns, e, a depender do nível de comprometimento, prometem tornar-se mais sérias.

A pedido, então, de nossos Dirigentes Espirituais, aqui viemos para depositar, 
diante de vocês, nossos votos de força e coragem e nossas promessas de que nada será 
em vão, pois aqui estaremos, sem temer as tempestades ou o gelo da frieza espiritual 
que hoje se vive na Terra. Cá estaremos fazendo a nossa parte, de mãos dadas com 
vocês, irmãos encarnados, para que o serviço se cumpra e nenhuma ovelha se perca.

Cá estaremos, sem sombra de dúvida, e apenas recomendamos que nos 
momentos em que tudo pareça perdido, lembrem-se de nós. Não deixaremos ninguém 
sem resposta a este apelo.

Sejam fortes, tenham a coragem da doçura e a doçura da verdadeira força 
interior. E tudo se cumprirá a contento, e juntos haveremos de completar o trabalho 
para o qual fomos chamados.

Tenham fé, e tudo sairá como deve ser.
Paz e alegria, coragem e amor, em nome de Jesus e de Tereza.

Aurélio

O Senhor da Vida fortaleça os nossos propósitos, os nossos corações na
perseverança do Bem sempre!

Noêmia

DE  MÃOS DADAS

Lar de Tereza
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA-CRISTÃ DE ESTUDO E CARIDADE

(“As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier”)
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A vida é bela e maior que os males anunciados diuturnamente.
Viva com amor! 
E a vida responderá com amor! 
Muita paz!

Um irmão

A Natureza clama e te exalta, Soberano da Paz!
Cantam os pássaros, vibram as flores, saltam os peixes. 
Toda flora e toda a fauna se alegram, por fazerem parte da beleza deste   planeta 

dirigido por Ti.
Senhor, Tu que és a Fonte de toda a Sabedoria, sê o orientador de nossos passos 

para que possamos conduzi-los em Tua direção.                                                   
Permite que, ao Te buscarmos, façamos a nossa parte nesta Obra Divina de toda 

a Criação.
   Obrigado, Senhor, sê conosco agora e sempre!

Um Amigo

Aqui estamos para o trabalho desta tarde: quantas lágrimas para serem 
enxugadas. 

Quando encarnados, muitos nos iludimos com as coisas mensuráveis e palpáveis 
que a matéria nos convida a sentir e possuir, mas o essencial é invisível aos olhos: os 
nossos sentimentos e virtudes morais que conquistamos a duras penas, pois temos que 
vencer o passado das vidas que tivemos e que trazemos gravado em nosso perispírito; 
passado que está dentro de nós. 

Vencendo as barreiras, conquistamos verdadeiramente o aprimoramento do 
nosso Ser, tornando-nos melhores para uma Vida mais plena de Amor e Luz. 

Evoluir com Jesus – eis a meta!
Josué C.

FELICIDADE É AMAR

VIDA MAIS PLENA DE AMOR E LUZ

LEMBRETE

Viver e ser feliz! 
No mundo em transição, tantos anúncios de tantas calamidades e, apesar disso, 

ser feliz. 
Encontrar a felicidade nas mínimas atitudes e pequenas coisas.
Encontrar a alegria de viver... 
no silêncio da prece...
no cântico das elegias religiosas...
no canto das vozes que se elevam aos céus rogando paz.
Falar de amor, falar de paz. 
Gratidão!
Vibrações que se difundem pelo espaço e se multiplicam ao encontro de 

pensamentos semelhantes como raios, que atravessam o espaço, nossos pensamentos 
também alcançam o hiperespaço e envolvem a Humanidade e o planeta. 

Unamo-nos em prece pela vida. 
Viver... ter a ousadia de amar – diz-nos Joana de Ângelis. 
Ser feliz... 
com o sorriso da criança... 
com o abraço da neta e da avó... 
com o beijo dos amantes... 
com os beijos das mães amorosas, dos pais dedicados...
com o chilrear dos pássaros...
com o desabrochar da flor...
com a gota de orvalho da manhã.
Compadecer-se, sim, com as aflições, estender os braços, auxiliar, apoiar, oferecer 

as mãos, os abraços. 
Amar. 
Lembrar-se de sorrir pela alegria da vida, ser feliz com a felicidade do outro. 
Felicidade maior é dar o primeiro passo em direção ao próximo, é ficar de pé, é 

levar uma palavra de esperança ao desesperado, é amar e perdoar. 
Com esses pequenos gestos, recuperar a esperança e a alegria de viver. 
“Faz escuro lá fora, mas eu canto.” - versos de um poeta. 
Colocar na vida a poesia do amor cantado por Jesus nas Bem-Aventuranças. 
Buscar viver a mensagem do Evangelho de Jesus, Mestre e Pastor.
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amo.”
Assim encontraremos todos a felicidade buscada e a alegria na vida!
Ao acordar, sorria para Deus! 
Bom dia! 
Eleve o pensamento e siga com firmeza, fé e esperança.


