
    

VIVER, MORRER, RENASCER

A VONTADE DE NOSSO PAI

ROGATIVA 

A minha vida foi um “palco iluminado”
Onde cantei, toquei, dancei, chorei, sorri...
Quando o pano caiu... senti-me abandonado...
Mas, com a graça de Deus, eu hoje estou aqui!...

Estendo a mão e toco o coração amado,
Transmito-lhe a saudade que sempre senti,
Revejo o nosso “ontem”, e choro emocionado:
No dia de “amanhã” quero estar junto a ti.

Já entendi a Morte, quero entender a Vida:
Para que vive o homem em luta tão renhida,
Se a própria Vida é um eterno alvorecer?

Contemplo a luz da madrugada... o Sol nascente...
E um louco desejo me surge de repente:
Se assim é a Vida, oh! Céus! Deixai-me renascer!

S. C.
2 de novembro de 2000
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As hostes sangrentas do Universo,
Entenebrecidas, lutam e temem,
Percebem o estertorar das suas ações
Diante das novas tempestades do Amor.
 

As luzes que se avizinham
Possuem brilho incomparável:
Luzes, cores, sons de harmonia celestial
A implantarem-se, definitivamente,
Na Terra e arredores cósmicos.
 

Confiemos, pois, que a beleza próxima
É incomparável, inenarrável, indescritível,
É ímpar...      
 

Correntes de luz, em catadupas de harmonia,
Percorrem os espaços siderais,
Atingindo regiões inóspitas,
Transformando-lhes a ambiência
E fazendo que a paz, a pouco e pouco, se estabeleça.
 

Não duvidemos: tempos novos são chegados,
Tempos de redenção,
E não há como lutar contra, 
Pois que é a Vontade de Nosso Pai!

                                                              Um Poeta

Roguemos a Jesus por nós, pelas famílias e pela Humanidade.
Confiemos! Sigamos por esta estrada semeada de estrelas pelas mãos do 

Nosso Mestre Jesus.     
Desejo a todos muita Paz e muita luz!

Haroldo

LAR DE TEREZA

(As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza.)
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Querida N...

Sou eu, o seu J. Foi-me muito difícil estar aqui para que você tivesse notícias 
minhas.

A doença me debilitou muito; passei muito tempo como num sono profundo, 
com sonhos estranhos, como se eu fosse o protagonista duma história.

Despertei sem compreender o que me havia acontecido, mas fui socorrido por 
bons amigos que me trouxeram até aqui.

Querida, estou em recuperação, mas me disseram que esta minha mensagem 
seria ouvida por você. Não a vejo, mas sei que está muito próxima a mim.

Minha querida, minha amada de tanto tempo, só queria aliviar o seu coração 
que sei ainda chora pela minha partida.

Hoje já estou mais confiante de que um dia nos reencontraremos, ainda não 
sei como, mas a esperança toma conta do meu coração e me enche de coragem para 
continuar na minha recuperação.

Saiba que o meu amor, o meu amor por você, que sempre foi uma grande 
companheira, ainda alegra o meu coração.

Enxugue suas lágrimas e tenha confiança e esperança, pois é isso que me dá 
forças para o dia, o grande dia de nosso reencontro.

Do seu amado de sempre, 
J.

Nos espaços celestes, são muitas as moradas!
Onde queres viver?
Cuida de teu mundo íntimo, zela pelo teu próprio bem e terás, amanhã, a 

morada de teus sonhos.
Deus reserva a todos o espaço, conforme o merecimento de cada um.
Viverás, sim, ao lado dos entes queridos. Eles compartilharão contigo os 

espaços comuns a que também terão direito.
Mas a morada mais especial que podes edificar é a do Eterno Bem e a da 

Consciência Feliz, que vibram em teu próprio íntimo.
Aguarda, com serenidade. Os dias de Paz virão. Confia sempre. 

Um Espírito amigo

A Esperança é a luz viva que norteia os caminhos de todo cristão.
Na Antiguidade, a caminho dos grandes circos, o temor da morte era embalado 

pela luz viva da Esperança.
Os cânticos, os cantos da Esperança embalam a jornada de todo aquele que 

tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e a coragem de prosseguir em frente, auxiliando, 
trabalhando, servindo, amando.

Quanto de esperança falta no coração do homem. Seus corações secam pela 
indiferença, pela agonia, pela descrença.

Que, no dia de amanhã, seja essa a Esperança, luz viva dos cristãos, que embale 
os sentimentos daqueles que se debruçam sobre as lápides frias e aqueçam os corações 
da descrença e da indiferença, aliviando assim o choro, o sofrimento de tantos que não 
sabem da Esperança que embala as mentes e os corações daqueles que, iluminados 
por ela, sabem que a vida vai muito mais além.

Muita Paz e Esperança em seus corações.
Um amigo, irmão

Irmãos de coração e trabalho,
Amei esta Casa com toda a minha alma!
O Lar de Teresa esteve presente em minha vida como um bálsamo para meu 

espírito tão invigilante e desprovido.
Foi a ajuda que obtive sem me sentir merecedor.
Hoje venho até vocês para falar de gratidão que é parte e toma conta de todo 

o meu ser.
Não venho falar de mim, isso é totalmente desnecessário.
Aqui estou para dizer: Gratidão ao Lar de Teresa.
Aqui estou para deixar um abraço a todos os trabalhadores desta Casa e dizer 

que, apesar de todas as dificuldades que tiverem em suas vidas, perseverem.
Somente seguindo Jesus seremos felizes e encontraremos a paz que tanto 

procuramos.
Deixo-vos a Paz, a minha Paz vos dou; não a dou como o mundo a dá.  

[João 14:27]
Continuem firmes em nossa Doutrina de Amor e estejam em muita Paz!

O amigo de sempre 

LAR DE TEREZA
ESPERANÇA, LUZ VIVA

GRATIDÃO

ENXUGUE SUAS LÁGRIMAS

ONDE QUERES VIVER?


