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À ALMA DE MINHA MÃE 
Partiu-se o fio branco e delicado 
Dos sonhos de minh’alma desditosa... 
E as contas do rosário assim quebrado 
Caíram como folhas de uma rosa. 
  
Debalde eu as procuro lacrimosa, 
Estas doces relíquias do Passado, 
Para guardá-las na urna perfumosa, 
Do meu seio no cofre imaculado. 
  
Ai! se eu ao menos uma só pudesse 
D’estas contas achar que me fizesse 
Lembrar um mundo de alegrias doidas... 
  
Feliz seria... Mas minh’alma atenta 
Em vão procura uma continha benta: 
Quando partiste m’as levaste todas! 

Natal - Março de 1895.

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 Núcleo Emmanuel, Saudade sem Lágrimas, 2011,
exceto a poesia de Autade Souza)

Quanto nos felicitamos com suas vitórias! 
Filhinhos desta hora, Jesus segue adiante de nós. 
Permanecei unidos em torno de uma única luz, que é Jesus. 
E Ele a cada um conduzirá. 

Muita paz, queridos, Muita Paz
Um Espírito Amigo

Orgulho! Por ele me perdi na Terra, desci ao mais profundo abismo. Sofri as 
mais atrozes dores.

Vigiai para que esse monstro cruel não se apodere de vossos corações.
Segui sempre os vossos Benfeitores, buscando ajuda, esclarecimento e sustentação.
Muita paz em Jesus!

Uma irmã

Um amigo que se vai. Liberdade aí se dá.
Quanta dor e sofrimento seriam evitados se houvesse uma casa abençoada para 

que irmãos pudessem ver, através das barreiras corporais, lições necessárias à liberdade 
de cada Espírito. 

Quando se dá o momento do passamento, mormente na hora em que os irmãos 
se dirigem aos cemitérios, Equipes Espirituais de nosso Plano se organizam para prestar 
socorro nos dois lados, de forma a suavizar dores e sofrimentos.

Se a família, ou parte dela, compreendesse que a passagem é natural e necessária, 
que o processo é etapa da Vida, contribuiriam com PRECES nesse momento para 
auxiliar a libertação da alma.

Quanta dor se evitaria, quantas lágrimas então se transformariam em alegria com 
a vitória alcançada após a vida na Terra, se pudéssemos acompanhar além da matéria.

Refleti, irmãos, como vos comportais diante do fato da morte corporal.
Contamos com cada um para divulgar a boa notícia: A VIDA CONTINUA! A 

MORTE NÃO EXISTE! 
O AMOR É ETERNO!

 Muita paz!
 Uma alma libertada

 

NO MOMENTO DA PASSAGEM 
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A atitude de cada irmão para aquele que chega, para acolher o próximo, 
transborda de seu espírito. 

Palavras, olhares, naturalmente que tocam e aproximam. 
Mas estes são reflexos que vêm de dentro do coração. 
As conquistas do espírito se acumulam e transbordam, criando campo invisível 

que toca e realmente acolhe quem chega. 
O que chega não é somente o que vem pelas primeiras vezes, mas também aquele 

que sofre, o que tem dúvidas, e também aquele cuja consciência apontou um desvio e 
lhe cobra acertos e reparos. 

Permaneçamos, irmãos, orando, trabalhando, estudando, pois é isto o que nos 
diz e orienta a Doutrina Abençoada dos Espíritos. 

No entanto, não deixeis de comungar com Jesus na intimidade de seus corações, 
na hora do recolhimento para que, desta forma, possam vir a haurir novas forças e 
condições para acolhimento das próprias imperfeições e dos irmãos que Jesus vos 
coloca por perto. 

De nossa parte atendemos as necessidades que nos competem atender e oramos 
por vós. 

Ao redor de cada um permanecemos sempre que nos é permitido. Amando cada 
um, cada sentimento e expressão do bem. 

Mãe, 
Seu choro sofrido me entristece muito.
Por favor, faça realmente um esforço para superar esse momento difícil.
Não há culpados! Foi o momento. Era o momento de minha partida.
Não mantenha o sentimento de raiva para com a família dos envolvidos no 

acidente.
O perdão é importante, pois, repito, era o momento de meu retorno à Pátria 

Espiritual.
Estamos separadas, mas estamos unidas pelo amor, pelo pensamento.
Você sempre foi alegre, mantenha a alegria de viver. Nossa família depende 

muito de você.  Siga em frente. Trabalhe com Jesus e para Jesus.
Um beijo grande e saudoso de sua filha.

(representando as filhas que partiram)

JESUS NOS CONDUZ

 

CARTA DE UMA FILHA
Queridos irmãos,
Com o estudo da Doutrina e a possibilidade de comunicação pelo pensamento 

com os Espíritos, vocês ficam muito felizes em poder comunicarem-se com aqueles que 
já partiram, sejam da família ou sejam amigos muito chegados.

Deste lado da vida, muitas vezes, temos nos surpreendido com pedidos por parte 
dos encarnados para esses entes queridos. 

Pedidos de apoio para solução de problemas materiais, afetivos, profissionais; 
dúvidas em relação à qual a melhor decisão a tomar. Enfim, perguntas que não cabem 
a esses irmãos queridos.

Os irmãos que antecederam vocês na desencarnação merecem as melhores 
vibrações de carinho, de paz, desejo de que estejam bem, de que estejam estudando, 
compreendendo o momento espiritual vivenciado por eles. 

Em momentos assim, não podem atender às necessidades dos que ficaram, aos 
caprichos dos que permanecem na Terra.

Os pedidos, as dúvidas, as inseguranças podem ser compartilhados com o 
benfeitor e, nos momentos de prece íntima, endereçados ao Plano Superior, a Deus, 
nosso Pai, que compreende a fragilidade humana e sabe do processo de amadurecimento 
gradativo do Ser.

Assim, irmãos queridos, não são justos e nem caridosos com os nossos queridos 
no Plano Espiritual os pedidos, muitas vezes, infantis e inapropriados.

Que os pensamentos sejam de carinho, de saudade sadia, de um abraço fraterno, 
de amor.

Eles, certamente, ajudarão sempre que puderem sem que precisem pedir.
Um amigo espiritual da Casa

Os dois lados da vida se unem no trabalho com Jesus. 
Vamos, irmãos queridos, por meio de renúncias e sacrifícios, nos aperfeiçoando 

cada vez mais para melhor servir. É isso o que o Cristo espera de nós. 
Há muito a fazer, não podemos perder mais tempo. 
Lembrem-se de que estamos juntos, juntos venceremos, implantando o 

Evangelho de Jesus nos corações. 
Que Jesus nos abençoe. 

Um irmão da Equipe desta Casa

 

UMA SOLICITAÇÃO, UMA ADVERTÊNCIA

 

NOSSA UNIÃO


