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PÁGINA DE GRATIDÃO

Tangendo as cordas da harpa da saudade, 
Venho ao Brasil buscar a essência pura 
Do amor da Pátria minha, da doçura 
Da flor cheia do aroma da amizade. 

Prende-me o coração a suavidade 
Desse arroubo de afeto e de ternura 
D’alma do povo meu, que de ventura 
E de alegria o espírito me invade. 

Do misterioso aquém da morte, eu vejo, 
Sentindo, essa onda intensa e luminosa 
Da afeição, que idealiza o meu desejo: 

E tendo a gratidão por companheira, 
Volvo ao pátrio torrão de alma saudosa, 
Amando mais a Terra Brasileira.

Pedro de Alcântara/Francisco Cândido Xavier 
Parnaso de Além-Túmulo

   

* Pedro de Alcântara – Pedro II, o último Imperador do Brasil. 
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Pátria abençoada! Consagrada a servir com Jesus – o Governador da Terra.
Esta Pátria vos acolheu para que pudésseis evoluir.
Comprometemo-nos, encarnados e desencarnados, a fazê-la desenvolver, 

a participar de seu crescimento, da construção da Pátria do Evangelho, a divulgar a 
Mensagem de Amor do Cristo.

Não aportastes aqui, por acaso. Atendestes a um chamado premente e não vos 
foi dado recusar. 

Só vos restava uma decisão: reencarnar para compartilhar com irmãos de priscas 
eras o aprendizado feito, preparando-vos para este momento.

O momento é de transição sim, mas é de decisão – não mais violência, não mais 
destruição. Esses foram caminhos já percorridos por vós; escolhas que vos levaram ao 
desastre espiritual.

Agora é tempo de levar o Sol da Esperança, plantar a semente da Paz, semear o 
Amor onde estiverdes e aonde fordes.

Neste momento, em que parece que a loucura domina, sede o equilíbrio.
Tendes a Doutrina Espírita que esclarece e o Evangelho que vos ensina a trilhar 

novos caminhos – Caminhos luminosos, caminhos que podeis iluminar à medida que 
brilhar a vossa luz.

Não tenhais medo. O medo sempre recua assustado diante do Bem, diante da 
determinação dos bons.

Amigos, irmãos,
Caminhai com o Cristo!
Orai pelos homens, especialmente, pelos mais endurecidos, pelos indiferentes.
Orai pelas crianças que trazem um projeto divino.
Orai pelas mães, pelas famílias.
Orai pelos jovens, especialmente, pelos equivocados.
Só as virtudes conquistadas e exemplificadas, vivenciadas a cada dia, alicerçarão 

o novo mundo.
Lembrai-vos do Cristo, anunciando as dores do parto no fim dos tempos.
Sim, fim dos tempos da corrupção, da concupiscência, do ódio, dos vícios.
Novo mundo – de amor, paz, perdão e solidariedade.
Sede gratos a esta Pátria que vos recebeu nesta existência e sede fiéis ao 

compromisso assumido antes do berço.
Dignidade no viver. Amor e paz!
Jesus convosco e cada um de vós com Jesus.
                                                                                              Uma Irmã

PÁTRIA ABENÇOADA 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 

Mãos unidas no trabalho junto a Jesus.
Mãos que espargem bênçãos de paz.
Mãos que agasalham, que alimentam.
Mãos que confortam, que levam a esperança, consolando os que sofrem.
Abençoadas mãos que, unidas a outras mãos, derramam sobre a terra o Amor 

que Jesus exemplficou. 
Muita Paz em Jesus!                                                              Um amigo                                  
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Nossa Casa prossegue, levando a esperança, a paz, o estudo, em meio às 

dificuldades do mundo, às dificuldades do momento.
 São tantos os sofrimentos na Terra. São tantos os sofrimentos nos corações dos 

homens pela falta de Deus, pela falta de amor e de paz! 
 Sem o conhecimento da Verdade, sem um caminho reto a seguir, perdem-se os 

homens nas dificuldades. 
  As Casas Espíritas se erguem como esperança, esperança para os que sofrem, 

mas, ensandecidos pelas dores que atravessam, não entendem tantas coisas e, muitas 
vezes, morrem de sede ao lado da fonte de água pura.

 Os tempos são chegados, tempos difíceis, mas, aquele que já conhece Jesus, 
conhece seus ensinamentos, persevera sempre com ânimo renovado, aceita o jugo do 
Mestre, suas orientações e caminha com Ele.

 Não vos afatigueis pelos problemas. Lembrai-vos das palavras do Mestre e são 
tantas que podeis recordar em cada situação que vivenciardes.

 É preciso defender as Casas que trabalham para Jesus. É preciso manter a 
conduta reta, o pensamento firme. É preciso não se iludir.

 Chegou o tempo em que deveis semear a semente no coração daquele que está 
pronto para recebê-la. 

 O tempo corre, escasseia. É preciso que não percamos tempo. É preciso que 
valorizemos o tempo. É preciso que o empreguemos na divulgação do Evangelho, 
trabalhando com Jesus, servindo-O. 

 O espírita deve ser o ponto terminal da sombra, fazendo luz aonde for.
 Levar o Evangelho a quem quer ouvir e ver. “Olhos de ver e ouvidos de ouvir.”
 Que assim seja! Graças a Deus!       
                                                              Um Espírito amigo

LAR DE TEREZA - CASA DE LUZ, DE AMOR E DE PAZ!

LEMBRETES

DIVULGANDO O EVANGELHO

LEMBRETE
Tudo começa pequeno  como semente e desabrocha, amadurece e, um dia, 

torna-se árvore acolhedora, porto seguro, uma porta aberta à dor.
E a dor passará com a união de todos, com o amor e a paz!
União sempre. Muita Paz!

João

Ora e confia sempre! Como tens orado? Realmente, tens fé? Tens confiança 
absoluta nos desígnios de Deus? Ora e confia! Jesus está no leme do Planeta.


