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REZANDO (I)
Róseo menino
Feito de luz,
Lírio Divino, 
Senhor Jesus!

Meu cravo olente, 
Cor de marfim,
Pobre inocente,
Branco jasmin!

Entre as palhinhas,
Pequeno amor,
Das criancinhas 
Tu és a flor.

És meu tesouro,
Manso Jesus!

Estrela pura,
Santo farol, 
Flor de candura,
Raio de sol...

Dá-me a esperança
No teu olhar:
Doce criança,
Me ensina a amar.

Auta de Souza,  poetisa potiguar, 1876-1901, do livro HORTO
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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”)

RESPONSABILIDADE COM A VIDA
Amados meus,
Podemos pensar um pouco no que é ter responsabilidade por alguém?
Questão aparentemente fácil, mas envolve muitos aspectos, principalmente, 

quando envolvidos pela carne.
Fazemos um alerta!
Ser responsável por alguém envolve a manutenção das necessidades básicas para 

vier no planeta, como abrigo, alimentação e veste, mas, aumentando o grau de visão, 
observamos os valores que temos de passar para aquele que nos foi encaminhado para 
criarmos. 

Por que se tem tanta dificuldade em estabelecer limites, por que tantos pais são 
permissivos? Por que não se pode falar em responsabilidade paterna e materna? Por 
que as pessoas de bem têm de aceitar normas de educação tão diversas do Cristo?

Ah, irmão! Como poucos sabem cuidar de alguém, de um país, de um estado, 
do planeta.

Como é difícil se assumir com Cristo, quando tantos deturpam Sua palavra em 
benefício próprio.

Neste momento planetário, a dor se alastra por todos os cantos e muitos homens 
continuam a agir de forma alienada perante o sofrimento.

O homem – afastado de Deus – não sabe identificar o que uma criança precisa 
para compreender que nem sempre tudo será como quer. 

A criança educada com mimos e sem limites não suportará frustrações.
O que é este mundo senão um educandário que tem como mestre a dor, sendo a 

dor um importante caminho para a compreensão da vida?
Sei que a matéria obscurece, contudo, a Doutrina Espírita explica e a Fé consola.
Os homens, na Terra, precisam de responsabilidade ativa com a vida, com o 

planeta, com as novas gerações, com Jesus e a construção do Seu Reino de Paz e Amor!
Evangelizar! 
Evangelizar o ser em formação. 
Evangelizar o homem! 
Evangelizar o Espírito imortal!

                                           
Com amor, 

Antonio
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Não percamos a dimensão da importância da Evangelização Infantil em nossa 
Casa.

Cada criança que aqui chega é um espírito que será encaminhado a Deus. Cada 
criança que recebe a semente dos ensinos do Cristo é aquela que irá, na Terra, contribuir 
para um mundo melhor, um mundo de paz, onde o Amor e a Fraternidade reinarão em 
nome do Cristo.

Unamos nossas forças, continuemos unidos, trabalhando pela Evangelização em 
nossa Casa. 

Nós, os Espíritos, estamos sempre presentes: ajudando, orientando, amparando, 
inspirando.

Que Deus nos abençoe. 

Um irmão desta Casa.

Na forma de uma criança, Jesus também chegou à Terra e precisou de pais 
amorosos, protetores, cumpridores de suas obrigações religiosas. Pais que o conduziram 
a Deus e ao conhecimento d’Ele.

A criança que vos chega não é um papel em branco nem um bibelô de estante.
É um Espírito para ser orientado, educado e evangelizado.
Esse é o caminho para o êxito de uma encarnação.
Só com o Evangelho de Jesus, a Luz se fará plena na Terra, quando não houver 

mais o ódio, a revolta, as guerras, o mal – mas, o Amor de Jesus viverá no coração dos 
homens, que viverão o Amor ensinado e exemplificado pelo Mestre Jesus.

Avançai, colocando em vossas vidas as lições de Jesus e evangelizando as crianças 
e os jovens para uma sociedade em que o Bem prevalecerá.

Muita Paz!

S.

EVANGELIZAR!

 

SÓ COM O EVANGELHO DE JESUS
Evangelização Infantil – é hora de despertar!
Criança, jovem... novas gerações se formando...
E Deus é fundamental!
É urgente que os responsáveis encaminhem seus herdeiros para a Evangelização.
Evangelização- vacina para a alma. Vacina que imuniza contra o mal em nós, o 

mal – inimigo da evolução do ser em evolução.
Imunizados, a criança e o jovem estarão prontos a enfrentar as tentações do 

mundo.
Com a Evangelização, as novas gerações têm Jesus como modelo, e o Amor como 

fanal, o Evangelho como roteiro.
Despertar – está na hora de despertar o homem para que possa construir um 

futuro em que o Evangelho esteja inscrito nas almas evangelizadas.
Conclamamos a todos: Acorda, Humanidade!
E os novos seres que aportam ao planeta aguardam as orientações necessárias 

durante seu crescimento para que possam cumprir com denodo os compromissos 
assumidos antes do berço.

Espíritas cristãos,
Vosso dever é imenso: tende compromisso com Jesus, com a formação das novas 

gerações. Não vos afasteis desse caminho, pois atendê-lo é nossa redenção e a redenção 
da Humanidade.

Todos juntos construiremos o Reino dos Céus na Terra.
Amai esses serezinhos adoráveis que vos chegam ao colo, mas educai-os, pois 

isso é o vosso dever perante Jesus, o Mestre, e Deus, Pai Amoroso!
Teresa vos envolve.
A Paz do Senhor esteja convosco!
Deus vos abençoe!

A.

 

EVANGELIZAÇÃO INFANTIL


