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    Ano 16                                                                                            Nº 195/abr/2020 

 ONDE JESUS ESPERA      

 
Onde a dor enternece e a injúria desafia...  
Onde a esperança mora em tratos de amargura...  
Onde o pranto e a aflição, surgindo, de mistura,   
Entretecem na sombra angústia ou rebeldia...  

 
Onde a penúria irrompe e, súbito, anuncia  
Chaga, exaustão,nudez, tristeza, desventura...  
Onde a orfandade chora e a viuvez se enclausura  
No lar de provação, onde a noite é mais fria... 
  
Onde a lama se espalha... Onde a treva pragueja,  
Reclamando o perdão e a prece benfazeja...  
Onde o sarcasmo espanca... Onde o mal se descerra... 

  
Onde possas servir: eis o lugar do mundo,  
Onde Jesus te espera o trabalho fecundo  
Para exaltar no amor a redenção da Terra!... 
  
   Auta de Souza ∕ Francisco Cândido Xavier  
            Do livro:Poetas Redivivos  
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 O MESTRE CONOSCO 
 

Que a voz doce e suave de Jesus nas tardes de ensinamentos, em 
Cafarnaum, esteja sempre presente em vossos corações nos momentos de 
dúvidas, angústias, desesperança e falta de ânimo.  

O Mestre está sempre presente toda vez que nos esforçamos para abandonar 
as nossas questões e caminhar em direção aos irmãos que ainda não conhecem e 
perderam a alegria que ora começais a deslumbrar.  

Que aquelas paisagens serenas substituam as cenas sofridas que presenciais 
na Terra em transformação.  

Tudo é harmonia. Nada acontece sem a permissão do Pai Amoroso, mesmo 
que, por vezes, ainda não consigais entender a lógica que rege todos os 
acontecimentos.  

O Mestre Nazareno está conosco. Segui firmes e confiantes. Ficai em Paz. 
 

                                                                                          Um Espírito Amigo 

 
 

PEDI E OBTEREIS! 

 
Jesus Cristo nos ensinou no seu Evangelho de luz: Pedi e obtereis!  
Precisamos e devemos pedir ao nosso Pai de Amor, como nos ensinou 

Jesus, pedir forças para vencer as nossas imperfeições, e, com certeza, teremos 
nossas energias restauradas; pedir compreensão para vivermos em paz, nos dias 
de nossa vida, na Terra; pedir sabedoria para aceitar as coisas que não podemos 
mudar.  

Tudo isso receberemos, porque Jesus nos ensinou que, se um filho pedir a 
seu pai humano um pão, o pai não lhe dará uma pedra, quanto mais Nosso Pai, 

que está nos Céus. Nosso Pai Criador, que é todo Amor e Bondade, nos dá tudo 
para o nosso crescimento, mas, nós precisamos fazer a nossa parte.  

Se já abrimos os olhos para as dádivas celestes, vamos perseverar neste 
caminho. Que seja nosso lema diário: jamais desanimar. 

Os dias são de prova, contudo, o Senhor está no comando!  
Fé, Amor, Esperança, Compreensão e venceremos. 
Com Jesus, venceremos!  
Que o Senhor da Vida nos fortaleça sempre!  
Fiquem na paz.                                                         
                                        Januário 
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SEMPRE É TEMPO DE SEMEAR  
 

A cada manhã, mentalizai um sol surgindo e Jesus nesse sol, esparzindo 
vibrações de Paz ao planeta e à Humanidade.  

A hora parece extrema, derradeira - tantos acontecimentos e escândalos - é 
preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier.- 
contudo, o mundo ressurgirá pleno de luz, e Jesus reinará na Terra.  

Sobre os destroços do Velho Mundo e da velha geração se construirá a Nova 
Era com a geração nova que já se encontra na Terra. Serão vozes que falarão de 
Paz e Amor, vozes que falarão de um novo tempo, de novos desejos e construções. 
Um Reino de Justiça, segundo a Lei de Deus. O Reino anunciado por Jesus. 
       Queridos irmãos, não vos desespereis com as catástrofes e os fatos chocantes 
que parecem predominar. Não é verdade.  

  A alma humana brilha nas pequenas tarefas, o Bem vai sendo construído nas 
pequenas ações silenciosas: 

  das mães atendendo seus filhinhos;  
  das esposas cuidando de suas famílias;  
  dos operários que labutam pelo pão;  
  dos estudantes que buscam o conhecimento para a evolução;  
  dos homens e mulheres de bem - anônimos todos – e que, na surdina, sem 

que estejam na mídia ou sejam conhecidos, vão semeando com Fidelidade e Amor 
o Bem.  

  O Bem semeado será colhido mais adiante no tempo.  
  Sempre é tempo de semear. Silenciosamente, mas sempre. Com a alma 

contrita e para o Senhor.  
  Apenas isto o Senhor nos roga: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. 
  Cada indivíduo, cada ser que serve, que semeia Amor e Bem, está 

contribuindo para a instalação do Reino de Deus na Terra.  
  O mal não merece comentário.  
  Tomareis conhecimento das notícias, evitai divulgá-las.  
   Orai, especialmente, pelos mais necessitados, pelos que partem sem saber o 

que sofreram, pelos que fazem o mal, são ignorantes, ainda estão afastados de 
Deus. A Deus voltarão - como o Filho Pródigo na parábola.  

   Não fugiremos à Lei. 
   Deus é Pai, Criador. Nós, suas criaturas.  
   Haverá sim Paz na Terra!  
   E essa Paz começa em nós. Hoje. Agora. Agir no Bem. Amar sempre.  
   Muita paz! 
                       F. 
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CAMINHANDO PARA DEUS 
 

Perfeição - é a meta.  
Fácil? Não é!  
Todos caminhamos para Deus.  
Todos atingiremos, num tempo futuro, a perfeição.  
Em quanto tempo?  
Como saber?  
Contudo, essa é a nossa destinação.  
Com Jesus - o Caminho, a Verdade e a Vida - lá chegaremos.  
Paz!                        
                           A. 

 
 

AÇÃO NO BEM 
 

Precisamos mais do que nunca acreditar que, no momento presente, devemos 
doar nossas energias onde estivermos.  

Não adianta recorrer às culpas como desculpa para imobilização.  
Sofrer pelo que passou é perda de vida e de oportunidade. 
 Abramos nossas mentes para o agora, mesmo que vejamos o que nos 

machuca e incomoda.  
Estes tempos pedem ações positivas e urgentes no Bem e, acima de tudo, 

manter o escudo da Fé e da oração.  
Nestes tempos, não adiantam ultrapassados dogmas, ritos milenares ou crenças 

inoperantes.  
O que importa é A AÇÃO NO BEM, sustentada pelo estudo, a oração e a 

caridade. 
Deus sempre conosco. Com Amor.  
                                                               Antônio 

 

 
 ... ainda que eu falasse a língua dos homens... 

         Se não tiver amor... 
         Vivamos cada dia e cada momento de nossos dias como se fosse o último 
momento de nossa vida. 
         Assim, amando uns aos outros como Eu vos amo!                   Espírito Amigo 

 
 

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

  


