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ALGUÉM

  Alguém te bate à porta, dia a dia,
  Esmolando-te amor, oculto embora
  Nas agruras e chagas de quem chora
  Entre a grande aflição e a noite fria…

  Medita e ouvi-lo-ás chamando agora
  Na miséria cansada que te espia,
  Nos herdeiros da sombra e da agonia,
  Que se arrastam gemendo estrada afora…

  Alguém te segue os passos, de mansinho,
  Junto às trevas e às dores do caminho,
  Anotando o que fazes por vencê-las;

  Esse Alguém é Jesus que, em toda idade,
  Arrecada os teus gestos de bondade
  No Tesouro Divino das Estrelas.

   Auta de Souza ∕ Francisco Cândido Xavier 
            Do livro: Poetas Redivivos
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Observem todos os fatos que ocorrem no planeta, principalmente, no amado 
Brasil.

     É preciso que se faça luz, e se vocês se deixarem contagiar pela densidade da 
dor e da revolta não poderão fazer brilhar a luz e indicar o caminho da Esperança que 
já sabem existir.

O planeta se agita para despertar consciências endurecidas e amargas para o 
Amor.

Deixem brilhar a luz – mesmo pequena – que já possuímos!
É urgente! É importante! Que brilhe a vossa luz! – disse o Mestre.
Que Jesus, Mestre Amado, esteja presente em nossas mentes e corações para 

travarmos o bom combate com Amor.
                                                                                            Antonio

Em meio a tantas catástrofes ocorridas nos últimos tempos, é chegada a hora de 
fortalecer a nossa fé. Unir corações em oração, clamando por uma imensa corrente de 
orações em favor de tantas vítimas. 

Sabemos a importância dessa união de fé e temos o dever de canalizar forças e 
atenção a tantas súplicas das orações que se elevam aos Céus. 

O mundo chora por tantas perdas!!! 
A natureza demonstra enorme tristeza por tanto avanço irresponsável. 
É chegada a hora de estancar tanta indiferença e negligência. 
Pessoas e vidas sofrem pelo descaso quanto à responsabilidade com o próximo! 
Em meio a tantas evidências: o homem quer o mais e oferece o menos, teremos 

de ser capazes de refletir, sob todo esse clima de tensão, sobre a irresponsabilidade  
no fazer. 

Vidas não podem ser sacrificadas com tanta indiferença.
Vigiar e Orar   -  disse Jesus. 
Sigamos esse ensinamento e reflitamos nas nossas atitudes.
                                                                                                       Um Irmão

DESPERTAR CONSCIÊNCIAS

É CHEGADA A HORA...

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”)



Alegria de abraçar e receber cada irmão.
Esse é o sentimento que devemos guardar ao ver alguém aceitando o convite 

para caminhar com Jesus.
Num mundo voltado para o consumo, o desvario, os excessos – todos os excessos 

– ligados ao materialismo predominante, falar de Jesus soa distante, às vezes, estranho!
Todavia, o discípulo do Cristo não pode titubear diante da indiferença de muitos 

– alguns entre nós, no seio familiar ou entre amigos. 
Que a vida de cada cristão seja conforme os ensinos de Jesus.
Seja o teu falar sim sim não não – disse Jesus.
Seja o nosso viver sim sim não não também.
Cristão está no mundo para balizar a conduta do homem.
O medo não pode nos impedir de viver os exemplos deixados pelo Mestre, que 

espera sejamos nós o farol de uma gente tão sofrida em suas dores, em suas aflições.
Se o cristão não está com o Cristo – o que se esperar?
Sejamos fiéis ao Cristo Jesus.
Fidelidade que se traduz em amor, renúncia, sacrifício, perdão, compaixão.
“Ide, pregai o Evangelho”- convocou-nos Jesus.
- Ide todos – a todos aqueles que se encontram distanciados do Amor e de Deus.
A uma só voz – a que semeia a paz e o amor.
Diante da dor, resignação.
Diante da revolta, paciência.
Diante da incompreensão, indulgência.
Diante da perseguição, a paz.
Semear – é a tarefa dos semeadores.
E os discípulos do Senhor – devem semear – semear o Evangelho. 
         Semear, vivendo o amor e a paz.
                                                                Célia 

Não se esqueçam de um lema ensinado por Jesus:
– Vigiai e orai!
Para viver necessário é Vigiar e orar!
E certamente também amar e perdoar! 
Assim vivendo, vencerão com Jesus, nosso Mestre e Pastor!
                                                                                                                Um amigo
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O amor tem muitas formas. O afeto é uma delas. 
Amores familiares, amizades antigas e novas. 
Criação, Arte, Beleza – tudo isso é Amor.
Não existe amor apenas no cumprimento das obrigações, embora este também 

o seja. Existe amor em tudo. 
Estamos mergulhados em amor. Respiramos o oxigênio do amor. 
O amor é o mar que nos envolve, a multidão de pessoas que nos rodeia e que 

sequer conhecemos, mas que podemos, precisamos, amar. 
O amor somos nós.
Se, em algum momento, nos desvincularmos do amor, apenas dor e sofrimento  

causaremos a nós mesmos e ao nosso entorno. 
O amor é pensamento e ação. 
Não são simples palavras, por mais doces que sejam. Mas é o sentimento sincero, 

genuíno, que brotará de nós para com todos os que nos rodeiam, e além.
Que possamos praticar o amor na sua essência maior e compreender a 

humanidade como família. 
Amemos aos povos distantes que não conhecemos. 
Amemos as culturas e línguas que nos são estranhas. 
Amemos ao próximo e ao distante. 
Isso é ser cristão. 
Isso é a nossa prerrogativa humana. 
Para isso viemos: para amarmo-nos.
Que os afetos nos envolvam e iluminem! Paz e luz!   
                                                                             Cecilia

SEMEAR O EVANGELHO

LEMBRETE

O AMOR TEM MUITAS FORMAS

LEMBRETE

As dores despertam as almas para a Luz.
Uma alma torturada busca a paz – e encontra a Luz de Jesus!
Que a Paz de Jesus vos envolva e que vos faça percorrer, por fim, o Caminho da
Verdade e da Vida. Muita Paz!


