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DIVIDE

Não somes simplesmente os bens da vida. . .
Deus reparte a bondade com grandeza.
O próprio pão que te enriquece a mesa
É mensagem da terra dividida.

Fita a glória solar fremindo acesa,
A fonte que ao repouso te convida
E as flores que se entregam sem medida,
No coração de luz da Natureza. . .

Divide assim também do que te sobre.
O celeiro do bem nunca está pobre,
Inda que a singeleza nele brade.

A prece, o bolo, o caldo, o leito e a veste
São dividendos para o Lar Celeste,
No tesouro de amor da eternidade. . .

Auta de Souza
(Psicografia: Waldo Vieira - Livro: Antologia dos Imortais)
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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”)

Terra acolhedora de tantos irmãos doutras terras longínquas, ou próximas, do 
Norte e do Sul, de todos os pontos cardeais.

Irmãos em busca de oportunidades; em busca de paz, cansados de tantas guerras.
Aqui – esta fonte de amor, esta Pátria continental, acolhe a todos, não importa 

o credo, a nacionalidade, a classe social, a etnia, a escolaridade. Simplesmente isto: 
acolher com generosidade.

Por isso, irmãos, os acontecimentos se dão - por escolha dos brasileiros, no entanto, 
permanecei em paz, porque os problemas deste país não se resolverão pela violência.

Esta é a Pátria do Evangelho!
A Paz do Mestre Jesus envolve este grande coração, ao qual Ele está ligado, na 

América do Sul.
Oremos pela Paz! Pensemos na Paz!
Que vossas palavras, vossos pensamentos e vossas ações sejam de Paz!
Paz no Mundo e no Brasil! 

Um amigo.

BRASIL - TERRA ABENÇOADA

As forças negativas que, infelizmente, acompanham-nos, ainda são resultado 
do processo de evolução de irmãos menos felizes, ainda cheios de ilusão e que não 
conhecem a importância e a força do amor.

Há todo um trabalho do Plano Espiritual juntamente com as Casa Espíritas para 
que o Bem e o Amor prevaleçam na concórdia e na harmonia.

Necessitamos de todo empenho de cada trabalhador nos seus estudos, no seu 
modo de agir e nos bons exemplos que pode dar.

Bons pensamentos e boas vibrações nessa batalha do momento por que passa a 
Terra e vivem as instituições.

Toda Casa precisa de arrumação e de limpeza. A Terra, nossa morada, passa por 
esse processo. Isso se faz preciso para a evolução, todavia, é claro que os habitantes do 
planeta, usando o livre-arbítrio, podem tornar essa transformação mais leve ou mais 
rigorosa por mais ou menos tempo.

Vamos, caminhemos confiantes, tudo passa. Este momento também há de passar.
Fiquem em Paz! Que Jesus abençoe a todos nós.

Um irmão da Casa
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Amigos trabalhadores de nossa Casa,  
Orar, trabalhar e confiar são verbos que devem fazer parte da vida de todo
trabalhador da Seara do Cristo. 
No momento, muitas situações tristes e desagradáveis tomam conta da 

Humanidade.
Doenças como a depressão, pânico e demência, em forma de esquecimento, fazem 

parte do quadro que, a cada dia, estamos vendo aumentar nas filas dos desequilibrados 
encarnados.

O trabalhador voluntário precisa vigiar, acautelar-se dos falsos profetas que 
enganarão até os eleitos, no dizer de Jesus, acautelar-se dos germes da discórdia e da 
desarmonia.

Companheiros,
Ficai felizes pela sagrada oportunidade de estardes engajados em tarefas 

designadas pelo Senhor Jesus neste momento de tanta descrença e discórdia.
Que encontreis no Amor do Mestre Jesus e de Deus, Nosso Pai, as forças 

necessárias para superar as dificuldades individuais que se apresentam. 
Maria, Mãe de infinito amor e misericórdia está convosco em todas as horas 

difíceis que possam trazer desesperança.
Sede fiéis ao Mestre Amado. Esforçai-vos para levar a todos que cruzarem vossos 

caminhos Sua palavra de Fé e Esperança.
O momento é agora. Não importa o passado. O futuro poderá ser feliz e 

resplandecente pela Luz do Nazareno que estará convosco.
Confiai nos abnegados trabalhadores deste Lar de Amor e Luz. Estamos 

convosco, amparando-vos, quando necessário, e sustentando os trabalhos desta Casa.
Segui firmes e confiantes. Todos os obstáculos que, porventura, apareçam serão 

superados, pois o trabalho é do Mestre e de Deus, Nosso Pai.
Teresa dirige a Casa e ama cada uma de suas filhas amadas e cada um de seus 

filhos queridos.
Permanecei bem. Permanecei em paz, confiantes no Caminho do Mestre.
Muita Paz sempre. ´
                            É o desejo de um irmão da Casa sempre aqui convosco.

ORAR, TRABALHAR E CONFIAR

 

O TRABALHO É DO MESTRE E DE DEUS
Há uma luz ao longe... uma luz que nos atrai...
- Que luz será essa? – pensei um dia, quando aqui cheguei.
E, atraída, fui-me encaminhando para ela.
Luzes em torno deste Lar, com espaços livres iluminados. Várias cores, sons de 

música suave e as vibrações das preces proferidas. 
“Este filho tinha-se perdido e foi achado.”– na parábola contada por Jesus. [Lucas 

15:24]
Assim me sinto: como um filho perdido e foram me buscar; agora já estou aqui 

buscando Deus.
Não há ninguém abandonado no mundo.
“Estarei convosco até o fim dos tempos.” [Mateus 28:20]
Há sempre um amigo, um protetor, um anjo perto de nós... talvez, em alguns 

momentos, mais distantes, observando e tentando auxiliar, mas respeitando o nosso 
livre-arbítrio.

Se eu soubesse o que sei hoje: “quem sou”, “donde vim” e “para onde vou” – ter-
me-ia encaminhado para a estrada do Bem, evitando semear dores e aflições para mim 
mesmo.

Hoje também aqui estou no acolhimento de irmãos perdidos nos pensamentos 
próprios, nas próprias aflições, nas escolhas equivocadas que querem, muitas vezes, 
permanecer fazendo.

E aqui estou, depois de ter sido atraída pela Luz da Casa de Tereza, acolhida 
pelos irmãos. Pude aprender que, pelo esforço pessoal poderia progredir, usando bem 
o meu livre-arbítrio.

As dores se acumulam, as aflições parecem superlativas, porém, já sei que 
alguém precisará de ajuda e já posso auxiliá-lo, trazendo-o para este refúgio de Paz e 
Amor.

Esta Casa continuará sendo porto seguro, recanto de paz a todos os aflitos e 
desventurados que desconhecem a beleza da Vida Espiritual.

Amigos,
Estaremos unidos ao Mestre Jesus com Teresa neste trabalho de Amor.
Em meu íntimo, haverá sempre a gratidão por aquele dia, em que, magnetizada 

pela Luz do Lar de Tereza, aqui cheguei.
 Vibrem Amor. Permaneçam em oração. Muita Paz!

Uma irmã 

 

NÃO HÁ NINGUÉM ABANDONADO NO MUNDO


