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JESUS 
Reis, juízes, heróis, generais e tiranos,
Entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, 
Comandaram na Terra a vida transitória,
Erguendo sobre o povo os braços soberanos. 

E passaram fremindo, arrojados e insanos, 
Ébrios de ostentação e famintos de glória, 
Detendo-se, porém, nos túmulos da História, 
Relegados à dor de cruéis desenganos. 

Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino,
Traz consigo somente o Coração Divino, 
Na exaltação do Bem que ilumina e socorre... 

E, brilhando por Sol generoso e fecundo, 
Em todas as Nações que engrandecem o mundo 
É sempre o Excelso Rei do Amor que nunca morre. 

Espírito: AMARAL ORNELLAS
 
(Psicografia: Francisco Cândido Xavier –
                                                        Antologia Mediúnica do Natal]
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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)

Ao ouvir as badaladas dos sinos de Natal, lembramos nós que o Senhor Jesus 
renasce todos os dias em nossa Casa. 

Casa de Luz, cujo dirigente maior é Jesus. 
Sob as bênçãos de Teresa e Antonio de Aquino, o Senhor nos conduziu até aqui 

– nosso Lar de Tereza. 
Sob o amparo e a tutela de nossos Benfeitores, fiéis discípulos da Doutrina 

Espírita, mais um ano findamos, mais um Natal fizemos, levando alegria a tantos lares, 
a tantos corações que aqui foram lembrados durante todo o ano. 

E hoje, queremos nos irmanar a todos os bondosos corações, devotados ao Bem, que 
foram parte fundamental para vencermos mais um ano, guardando fidelidade a Jesus e a Kardec. 

Um novo ano nos espera, desafios novos e, talvez, maiores do que aqueles que 
já foram por nós vencidos, mas, unidos sob a bandeira do Amor, da Doutrina Espírita, 
mais uma vez venceremos, porque muitas almas ainda esperam a migalha de nosso 
amor, o consolo de nossas palavras, o esclarecimento do Evangelho. 

Então, irmãos, sigamos perseverantes, sigamos devotados, olhando sempre para 
frente e elevando o coração ao Alto. 

Os desafios e as dificuldades nunca nos farão parar porque Jesus nos ampara.
Um ano de paz nos nossos corações, mesmo que esta paz não esteja no mundo 

exterior, pois muitos corações chegarão para buscar, em nossa Casa, a paz que ainda 
não conseguem sentir, o consolo e o amor que aqui encontram no trabalho do Bem. 

Que o Senhor, que sempre aqui permanece, possa permanecer mais perto de 
cada coração que se devota a Ele, entregando-lhe as mãos e os corações. 

Paz, irmãos! Paz de Jesus! Paz em Jesus! 
Fidelidade sempre a Jesus e a Kardec! 
Com a nossa gratidão por reconhecermos a atualidade sempre presente da 

Doutrina Espírita no processo de regeneração da Humanidade. 
                                    Graças a Deus,                           Um trabalhador da Casa

Só o Amor constrói. E, nessa construção, o aprendiz do Evangelho fulgura, 
irradia e se multiplica em bênçãos. Irradia a paz. Irradia a paciência. Irradia o perdão. 
Irradia a caridade.

Irradia, enfim, em forma de virtude, para que se faça a transformação necessária 
que já se faz.

Irmão, aprenda e faça essa construção em você. Ensine a quem ainda não conhe-
ce, e as bênçãos do Alto lhe chegarão em forma de agradecimento. Assim fazia Jesus.

 

SIGAMOS COM TERESA
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A música suave que lembra o Natal.
A prece que sobe aos Céus.
Os braços que se enlaçam em abraços.
A Esperança que surge a cada Natal!
Esperança, Fé e Vida Eterna!
Com Jesus, sigamos!

                                                                      Feliz Natal de Jesus!

Trazendo as lembranças daquela Noite sem igual. 
A noite em que o Governador da Terra, seu Divino escultor, nascia no planeta 

para anunciar o Reino de Deus entre os homens. 
Ensinou a Humildade, o Amor a cada criatura, pois descendo das Alturas veio 

até os homens, nas sombras, para que tivessem luz e fizessem luz. 
Ensinou a caminhar entre pedrouços, a vencer as montanhas e a superar os 

obstáculos, pregando a Paz entre os homens. 
Ainda hoje Sua Voz repercute, quando ouvimos: Amai os inimigos; Sua Voz 

assoma do imo de nosso Ser, quando escutamos: Eu vos dou a minha paz! 
Naquela noite, ele chegava para viver o Amor e que aprendêssemos com Ele, 

manso e humilde de coração. 
Na noite do nosso Natal, quando reunirmos a família e amigos, que Jesus seja o 

principal convidado, que possamos presenteá-lO com o melhor de nós, que possamos 
ter acumulado alguns tesouros dos Céus para ofertar-LHE como nosso presente. 

Na noite de Natal, em plena comemoração, a prece a Deus, em agradecimento 
por ter enviado Seu Filho Amado até nós, por Amor e Misericórdia, para nos erguer. 

Levanta-te e anda... 
Que os risos das crianças, as falas dos idosos, os abraços de amigos e familiares 

tenham as vibrações do Amor e da Paz a se expandirem pela Terra dos Homens -  Terra 
tão necessitada, e humanidade tão perdida. 

Jesus é a Luz do Mundo!
Jesus é a Porta! 
Jesus, o Pão da Vida! 
Que Jesus envolva todos nessa noite, que a humanidade possa aquietar-se por 

um momento para ouvir a Voz do Pastor no âmago do próprio ser. 
Amai-vos uns aos outros como eu vos amo! 
Muita paz!
Natal de Jesus.                                                                Um irmão.

 

NATAL DE JESUS!
Tocam os sinos,
Louvamos o Senhor!
As orações se elevam aos Céus!
Jesus , Senhor da Paz!
Jesus, Amor e Paz!
Natal! Natal!
É Natal!
No Lar, as músicas suaves lembram o menino chegando à Terra.
Maria, José, Jesus – família sagrada, modelo para toda Humanidade.
Doce e meigo Rabi!
Na noite de Natal, que os homens, lembrando-te, possam abraçar e assistir os 

necessitados de alimento sim, de medicamento sim, mas também os necessitados  
de afeto.

Que os homens possam, lembrando-te,  saciar a fome e a sede de muitos, 
agasalhar os corpos de tantos por aí.

E lembrar-te, Senhor, nessa noite, estendendo os braços também aos famintos de 
amor, aos sedentos de abraços e carentes do agasalho da alma, do calor das palavras de 
carinho – os familiares e amigos.

No silêncio do lar, quantas vezes, esconde-se a dor, a solidão, a necessidade de 
carinho e atenção.

Abraçai, ouvi vossos Irmãos – nos lares, nas ruas, no mundo.
Noite Feliz de Natal!
Em paz!  Com paz!
O Senhor nos aguarda!
O Senhor se alegra, quando vamos ao encontro dos irmãos.
Paz no mundo!
Paz no coração dos homens!
Paz nos lares!
Feliz Natal de Jesus!

                                                                   Um amigo.

Boa Nova! Boa ideia! Boa palavra! Boa atitude!
Jesus nos trouxe a Boa Nova para que a divulguemos.
Boa Sabedoria a quem dela souber fazer bom uso.
Seja essa Boa Notícia a Fonte de Vida Eterna para todos.
Boa utilização dessa Fonte! Feliz Natal de Jesus!

                                                                                     Espírito Amigo.

 

NATAL! NATAL!


