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ENQUANTO É DIA
Segue os passos do Mestre enquanto é dia...
Sobe do escuro vale para o monte,
Que a coroa de lágrimas te aponte
A vitória da crença que porfia.
Não te detenhas na escabrosa via,
E que a taça de fel não te amedronte.
Louva o madeiro que te dobra a fronte
Para estrada cruel, áspera e fria.
Enquanto há sol, avança na subida,
De alma desfalecente e consumida,
Bendizendo o martírio que te eleva!
Seja a Luz tua excelsa recompensa,
Porque a noite da morte é triste e densa
Para aqueles que dormem sob a treva.
Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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POR QUÊ?
A cada um segundo as suas obras na construção de sua história. Isto é um fato!
Os recursos de hoje, mesmo com as teclas dos computadores, são pálidos, em
comparação com os recursos tecnológicos do Plano Espiritual.
Podemos ver tridimensionalmente, e com a rapidez de um relâmpago, as imagens
das encarnações de um determinado espírito.
É como se fosse o seu arquivo, bem real.
Daria para compor inúmeros compêndios de História Universal.
Diante disso, indagamos: por que nossa evolução é tão lenta?
Por que nos detemos tanto tempo a reparar pequenos problemas?
Por que não sabemos conviver?
Por que não sabemos respeitar e entender o que é diferente?
Não precisamos gostar das mesmas coisas do outro, mas precisamos respeitar.
Precisamos entender que não somos iguais!
Quando tivermos conquistado a verdadeira sabedoria, esta será a nossa atitude
natural. Façamos disso a nossa meta.
Assim somos nós - um grupo que avança muito pouco a cada encarnação, e,
mesmo assim, graças à boa vontade dos Espíritos Superiores.
Qual a nossa mensagem de hoje?
Temos trabalhado muito em torno da humildade. Da força e da grandeza desta
virtude. Busquem-na!
É o nosso conselho.
Um amigo

Uma gota de orvalho caiu sobre a rosa e esta despetalou. Tragédia? Perda? Não,
ninguém chorou. Assim como ocorre na natureza, com o homem também é assim:
transformações são necessárias.
Acontecimentos interpretados na maioria das vezes como: tragédia, perda, dor,
sofrimento, são a transformação, a Lei Divina em ação sempre para o bem.
A fé na vida futura torna o fardo leve. Relembremos um dos ensinos de Jesus,
"Vinde a mim todos vós que estais fatigados, que eu vos aliviarei".
Que a paz d`Ele fique conosco.
Até uma outra oportunidade.
Graças a Deus.
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UM TESTEMUNHO
Quando aqui cheguei, me surpreendi com a organização de tudo.
Tudo funcionava e o que era pior, ninguém precisava de mim.
Eu, o gestor de ontem, não significava nada, ou melhor, era apenas mais um a ser
atendido.
O tempo passou, o aprendizado a duras penas, às custas de muita leitura, inúmeras
noites insones de reflexão, foi chegando.
Na Terra, não tive tempo nem para escutar do que tratava a Doutrina dos Espíritos,
mas, aqui, vejo que é a grande libertadora da alma.
O sobrenome, o contracheque, o patrimônio, não vêm para o outro plano.
Os subordinados, prestes a atender a todos os pedidos, muito menos.
Ou melhor, quando vêm é para confirmar ou checar em que condições espirituais
você está, se não foi um chefe zeloso.
A família, muitas vezes, não se recorda dos valores morais que você cultivou
durante a vida terrena e, sim, dos valores amoedados que juntou, deixou e que permite
que todos tenham uma vida, às vezes, de opulência e prazer, sem pensar no próximo,
pois não tiveram tempo de cultivar sentimentos dessa nobreza em outro momento.
Ah! A riqueza, o poder! Tão invejado e tão traiçoeiro.
Amigos, não lamento minha situação, pois sou homem que sempre assumiu seus
atos e responsabilidades, mas o caminho a percorrer, a refazer, é longo.
Ensinem aos seus os valores morais e cultivem os tesouros que as traças não
roerão.

LEMBRETES
1 - Guardar o pensamento na paz, tranquilidade e esperança.
2 - Trabalho contínuo e estudo diário.
3 - Oração fervorosa a fim de haver fortalecimento na fé.
Bom e disciplinado trabalhador é o que se espera de um bom médium.
Estejam em paz, hoje e sempre.
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MAIS CAUTELA
É preciso viver com mais cautela.
É preciso olhar o outro sem atropelar seus pontos de vista e suas opiniões muitas
vezes valorosas para nós.
É preciso viver com mais sabedoria.
Tudo passa, nosso tempo também. O tempo flui como água corrente entre nossos
dedos.
Precisamos dar mais atenção para a ajuda que nos chega e que, muitas vezes, não se
faz compreendida, porque estamos ligados a propósitos menos válidos para nossa
felicidade e crescimento espiritual.
Saibamos aproveitar com mais apreço tudo o que nos é oferecido com atenção,
zelo e amor.
O tempo passado e vivido não volta.
Precisamos nos preocupar com aquilo que aprendemos hoje para que no amanhã
possamos estar mais tranquilos por tudo aquilo que vivemos e que, muitas vezes, não
pudemos compreender.
O momento de agora pode ser o ponto importante e diferencial para uma vida
futura.
Prestemos mais atenção a todos aqueles que nos cercam porque ali pode estar a
chave de toda a felicidade que almejamos e que gostaríamos de dar àqueles a quem
amamos.
Precisamos fortalecer o elo desta corrente maravilhosa que a cada dia precisa estar
fortalecida.
Precisamos de uma vez por todas aprender a viver. Viver com mais amor é o que
ainda não aprendemos.
Saibamos a viver segundo tudo aquilo que aprendemos com o ensinamento de
nosso irmão maior, Jesus.
Um irmão menor

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