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    Ano 16                                                                                             Nº 193/fev/2020 

 ALMAS DILACERADAS    

            
Quando, em dores, na Terra inda, vivia  
Caminhando em aspérrimas estradas,  
Via presas do pranto e da agonia,  
Almas feridas e dilaceradas.  
 
Escutava a miséria que gemia  
Dentro da noite de ânsias torturadas,  
Treva espessa da senda tão sombria  
Das criaturas desesperançadas.  
 
E eu, que era irmã dos grandes sofredores,  
Sofria, crendo que tais amargores  
Encontrariam termos desejados.  
 
E confiada na crença que tivera,  
Cheguei à luz da eterna primavera,  
Onde há paz para os pobres desgraçados.  
 

                                  

                                              Auta de Souza/ Francisco Cândido Xavier.  
                                              Livro: Parnaso de Além-Túmulo  
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JESUS SEMPRE 
 

Aproxima-se um período agitado nesta cidade. Seria melhor dizer – a 
agitação já começou. 

Muitas vezes, sustentada pelos alcoólicos, pelas drogas e outros vícios da 
carne. 

Nesse período, já sabeis, multidões de Espíritos se aproximam desta cidade 
para participarem e provocarem essa verdadeira epidemia, uma obsessão. 

Governantes, empresários, muitos desavisados acreditam que trazem 
recursos ao Estado. Mas a que preço! 

... o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? – Jesus (Mateus 

16:26) 

Irmãos, 
Durante esses dias tumultuados, permanecei em prece. Orai pelos que lá 

estão. Orai pela cidade e pela paz. 
A oração criará escudos de defesa pessoal, defesa de vossos lares e  da 

cidade. 
Orai pelos jovens – imaturos ainda, que, buscando conhecer a vida adulta 

que se inicia – acreditam que estão aproveitando-a. 
Já conheceis o que acontece. 
Nada temos a acrescentar. 
Apenas queremos lembrar: permanecei vigilantes, em oração, com a certeza 

de que Deus cuida! 
Fazei o Culto do Evangelho no Lar. Ação fundamental. 
Abri o Evangelho toda a noite durante este período conturbado para a nossa 

cidade. 
Aproveitai esses dias para o convívio com os familiares e amigos, para 

estudar, meditar e orar. 
Jesus está no leme sempre. 
Recordai: o protetor desta cidade é Sebastião – mártir do Cristianismo 

nascente. 
Jesus está convosco. 
Jesus olha por suas ovelhas no aprisco que o Pai lhe deu e, mui 

especialmente, vai em busca daquelas que se encontram perdidas pelo mar da vida. 
Todos voltarão ao Caminho do Cristo. 
Confiai! 
Deus vos abençoe!  
                                     Um irmão 
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  VIGIAI E ORAI... 

Amados irmãos, 
Tempos difíceis! 
Vigiai e orai... Vigiai e orai... Vigiai e orai... 
Conselho de quem ama vocês... 
Ao acordar – orar! 
Durante o dia – perdoar! 
À noite: orar e avaliar o dia que passou. 
Não existirá saída sem a oração sincera dos que têm fé. 
É preciso, mais do que nunca, que os corações e mentes honestas e justas se 

unam formando um escudo protetor em torno do planeta. 
Amados irmãos, o Bem sobrevive pelas ações honestas de cada um, mas 

também pela qualidade da vibração de cada alma. 
Em tempos difíceis, parece quase impossível manter a harmonia das cordas da 

alma, mas é necessário um conselho: 
- Orem muito, tornem-se fortes pela força da vibração que, em conjunto, 

podemos emanar. 
Que Deus, Nosso Pai Amado, dê-nos forças em todos os planos para lutar e 

instituir a Justiça, a Bondade e o Amor do Reino de Deus anunciado por Nosso 
Senhor Jesus. 

                                              Antônio 

 

 

JAMAIS SE ARREPENDAM DE FAZER O BEM! 

 
  Não se queixem nas horas de dificuldades, busquem sempre o coração de 

Jesus. Entreguem-se ao Senhor Jesus. 
  Tudo está se cumprindo, pois o Senhor está no leme, e a vontade do Pai será 

cumprida. 
  Orem e confiem! Perseverem no Bem! 
  Fiquem em paz! Graças a Deus.  
                                                               Frei Antonio 

 
 

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 
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 RELATO DE UM JOVEM 

Não sei se devo contar, mas minha história começa num carnaval antigo. 
Acreditava que a alegria só era encontrada com drogas e orgias. Atrás do trio 
elétrico, lá ia eu. 

Um dia, me vi num local estranho - não entendia o que estava acontecendo. Em 
que local estava? 

Depois de muito tempo... soube depois... descobri que morrera de overdose e 
vivia noutra realidade. 

Demorei a perceber – pois do lado de cá – o carnaval continuava. Passei a sentir-
me cansado e a festa não acabava. 

Pelas preces de minha mãe e de amigos, fui resgatado desse lugar. 
Aos poucos, fui acordado e, aos poucos também, fui percebendo onde me 

encontrava – estava no hospital. Fui atendido. Surgiu meu avô – que me falou do 
que acontecera comigo. 

- Por que conto isto? - vocês devem se perguntar. 
- Pois é, meus irmãos, conto a minha história para que sirva de aprendizado para 

os distraídos e desvisados, para que saibam da verdade da vida que nos é dada por 
Deus, Nosso Pai e Criador! 

Fui recebido na Terra por uma família amorosa e religiosa. Recebi todos os 
ensinamentos. A família era espírita. Frequentei a Evangelização. 

Passado o tempo, cresci – jovem, achei que tudo era muito parado, “careta”  
mesmo e resolvi experimentar. E o resultado foi o que vocês já sabem. 

Não faltou aviso! Dos pais, da família, dos amigos, de evangelizadores para 
retornar à Casa Espírita e à vida anterior. 

Minha morte foi inesperada. Uma vida cortada amtes do tempo programado. Sofri 
muito tempo. Hoje, aqui estou para dizer: socorram seus jovens. Socorram os jovens. 
Falem-lhes da realidade da vida espiritual. Da realidade das companhias encarnadas 
e desencarnadas, das obsessões, e digam-lhes que somos nós que escolhemos o 
lado que queremos. Cada um constrói seu destino. 

Hoje, depois de longo sofrimento, estou no início de minha recuperação. 
No carnaval, estarei trabalhando com jovens nos Encontros das Mocidades 

Espíritas para receber jovens que desencarnam nesse período, auxiliando-os em 
outras etapas. 

Permaneçam vigilantes, em oração. 
Seguros com Jesus! 
Muita Paz! 

Um jovem em recuperação 
 

 
 ("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto  as de Francisco Cândido Xavier") 

  


