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CARTA DE ANO BOM 
Entre um ano que se vai Não esperes recompensas
E outro que se inicia, Dos bens da vida terrestre,
Há sempre nova esperança, Mas, volve toda a esperança
Promessas de Novo Dia... À paz do Divino Mestre.
Considera, meu amigo, Nas lutas, nunca te esqueça
Nesse pequeno intervalo, Deste conceito profundo:
Todo o tempo que perdeste O reino da luz de Cristo
Sem saber aproveitá-lo. Não reside neste mundo.
Se o ano que se passou Não olhes faltas alheias,
Foi de amargura sombria, Não julgues o teu irmão, 
Nosso Pai nunca está pobre Vive apenas no trabalho
Do pão de luz da alegria. De tua renovação.
Pensa que o céu não esquece Quem se esforça de verdade
A mais ínfima criatura, Sabe a prática do bem,
E espera resignado Conhece os próprios deveres
O teu quinhão de ventura. Sem censurar a ninguém.
Considera, sobretudo Ano Novo!... Pede ao Céu
Que precisas, doravante, Que te proteja o trabalho,
Encher de luz todo o tempo Que te conceda na fé
Da bênção de cada instante. O mais sublime agasalho. 
Sê na oficina do mundo Ano Bom!... Deus te abençoe
O mais perfeito aprendiz, No esforço que te conduz
Pois somente no trabalho Das sombras tristes da Terra
Teu ano será feliz. Para as bênçãos de Jesus.

Casimiro Cunha/Francisco Cândido Xavier
Do livro: Cartas do Evangelho
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(As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier)

O Amor do Cristo, que é Misericórdia, desce sobre todos nós.
Louvado seja o ano que se inicia. 
Façamos um esforço maior de bons pensamentos e, marcando nas páginas em 

branco do livro da Vida boas palavras no passar dos dias.
E oremos por aqueles que sabem orar, que conhecem Nosso Senhor Jesus Cristo, 

mas ainda praticam o mal.
Neste ano que se inicia, façamos os votos de estar presentes em nossos lares, fiéis ao 

trabalho no lar; fiéis às atividades nesta Casa, socorrendo a todos, amando sem distinção.
Alimentemos com o amor nossas mentes e nossos corações.
Oremos, e muito, pelo nosso país, buscando o coração de Ismael e de todos 

os Benfeitores que trabalham com Ele, para que todos os que detêm poder sejam 
iluminados e amparados.

Graças a Deus! Graças a Nosso Senhor Jesus Cristo!
Muita Paz! Uma irmã.

A semente já está semeada, germinando com as bênçãos de Jesus. 
Caminhem com Fé e Esperança com a certeza de que dias melhores virão. 

Simplicidade, caridade e trabalho.                                       Josué

 

AMOR - ALIMENTO DA ALMA

 

ALEGRIA COM JESUS
Alegria no serviço.
Alegria na condução dos pensamentos.
Alegria nas feições que apresentamos.
Alegria no amor que se expressa e está no ar.
Quanta alegria!
Senhor, te buscamos e, com isso, recebemos alegria.
Que essa alegria possa ser nossa e de todos.
Sejam muito felizes!
Sejam alegres. 
Alegria nos corações!
Alegria com Jesus!

Um Espírito amigo
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Amados meus,
Mais um ano terrestre se inicia com todas as oportunidades de recomeçar.
Sempre podemos colocar em prática o que aprendemos, mas o falso brilho da 

vida material gera esquecimentos dos reais valores e somos levados por um turbilhão 
de desejos e ansiedades, consumistas e egoístas.

Meus amados, desejo um ano de PAZ para todos.
Paz não se compra nem se vende, é do espírito que lutou para conquistá-la.
Mergulhando no mar da Paz, encontraremos o encanto verdadeiro de existir em 

qualquer plano e em qualquer dimensão.
É o convite do Mestre Jesus.
PAZ sempre, com Amor, 

Antonio

E o novo ano se inicia... 
É tempo de renovação.
Renovar pensamentos e clarear as mentes perturbadas pela opressão e desalentos 

que ficaram no passado.
O Novo Ano anuncia luz e Esperança.
Luz para novos caminhos e trajetórias.
Esperança de mais Amor e Caridade com os mais próximos.
Sejamos nós a mensagem da Paz e do Amor de Jesus.
Que as pessoas cultivem o Amor a cada gesto, a cada atitude, a cada momento 

vivido.
O Amor será o bálsamo da salvação eterna.
O Amor será o responsável pelo movimento de mudança que se realiza na Terra.
O Amor hoje e sempre!
O Amor para sempre!
Plantem Amor e colherão frutos de Luz!
Amor é vida!
Amor é tudo!

Um amigo.

 

TEMPO DE RENOVAÇÃO

 

MERGULHANDO NO MAR DA PAZ

Esperança e Paz! 
Novo Ano! Novo Tempo! 
Tempo de Esperança e Paz! 
Sabeis que os pedrouços surgirão, pois foram anunciados. Tempo de lágrimas, 

de reflexão para a humanidade. 
Desafios e muros, separando os homens, contudo, a mensagem do Cristo anuncia 

uma Nova Era. 
Desafios serão lições para aprendizado dos homens. 
Muros serão derrubados, e os homens construirão pontes para união de todos. 
Não mais preconceitos, não mais divisões, não mais separação.
A Nova Era anuncia o Amor e o Perdão, a Reconciliação. 
Jesus nos convocou ao Amor, Amor Pleno, incondicional, Universal. 
AMEMOS! 
Os muros cairão pela força do amor, da tolerância e da compreensão entre  

os homens. 
Os obstáculos serão superados pelo esforço diuturno de todos que se dizem 

seguidores do Cristo. 
Os pedrouços serão afastados pela dedicação ao Bem. 
Amigos, irmãos!
Diante da ameaça, seja a vossa voz de pacificação.
Diante da agressividade, seja a vossa atitude de paz. 
Diante da palavra rude de vossa boca, saiam palavras de esperança e paz!
A transformação do mundo é realizada pelos homens. 
Não temais! 
O Bem triunfará com as ações dos homens no Bem! 
A Paz reinará no mundo! 
E o Cristo – o Pastor - abrigará o Seu rebanho na Terra. 
Caminhai com a certeza de que o Bem e o Amor dominarão a Terra, tendo o 

Evangelho como roteiro. 
A Humanidade modificada pelo Amor, pela ação no Bem, viverá plena e feliz no 

Reino de Deus implantado na Terra por fim.
Zuleica

Rogamos ao Senhor Paz, Amor e Felicidade para mais um ano a todos que 
se reúnem neste Aprisco do Senhor. Possam todos abrirem mentes e corações para 
receberem as inspirações e as bênçãos do Mais Alto.       Josué

 

TEMPO DE ESPERANÇA E PAZ


