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UNIÃO SEM ADEUS
Converte o pranto em que te dilaceras
Em fonte de bondade, alma querida,
Transfigura em bondade, paz e vida
A saudade que trazes de outras eras...
Espalha o bem, por mais que a dor coincida
Com teu sonho de novas primaveras,
Eleva-te a caminho, enquanto esperas,
Quanto mais alto, tanto mais subida.
Segue e serve, de pés sangrando embora,
Esquece-te, perdoa, lida, chora,
Luta, vence-te, sofre, mas porfia!...
E encontrarás o Reino do Amor Puro,
Da união sem adeus ante o futuro
Na beleza perpétua da alegria!...
Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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DEUS VIVO
O meu Deus é o Deus dos Vivos.
O meu Deus não é o Deus dos mortos.
Palavras do Senhor Jesus que sempre em seus ensinos mostrou a sobrevivência da
alma.
Falou da vida após a morte e provou, em muitas ocasiões, quando de suas
aparições após o seu suplício na cruz.
Irmãos amigos, hoje, nesta tarde, nesta Casa, estamos todos vivos porque o nosso
Deus é o Deus Vivo, essência imortal que dele herdamos.
Amigos irmãos, como é bom estarmos juntos!
“Que não se turbe os vossos corações”- palavras de Jesus.
Por que então, tantas vezes deixai os vossos corações sentirem a tristeza de uma
separação que não é real, pois estamos sempre juntos através do pensamento, da prece,
do trabalho no bem?
Estamos juntos e felizes na alegria da vida.
Mudamos de fases. Mudamos infinitamente em razão do nosso progresso.
Mudamos todos. São fases. E isso é motivo de alegria, pois, cumprindo nossa
missão devolvemos à terra o corpo que nos serviu, mas a vida continua a nos pulsar em
todos os instantes.
Lembremo-nos de Jesus.
Lembremo-nos de seus pensamentos na Terra.
Aproximemo-nos Dele, que nos mostrou o caminho e trocaremos a tristeza pela
alegria do conhecimento que hoje nos alegra o coração.
Busquemos no bem a falta que nos faz o nosso ente querido e dele então nos
aproximaremos, e a paz invadirá os nosso corações trazendo-nos lembranças alegres,
serenas e, em paz, prosseguiremos sempre juntos.
Que o Senhor da Vida nos abençoe a todos.

ROGANDO POR VÓS
Queridos irmãos,
Coração terno - palco de grandes amores.
Mente equilibrada - palco de grandes decisões.
Alma crente em Jesus - palco de todas as grandes conquistas morais da
Humanidade.
Que o Mestre Jesus vos dê forças a todos vós no trabalho que se apresenta cada dia
mais difícil, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais consciente.
Antonio
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UMA DEDICATÓRIA
Agradecemos aos irmãos pelas preces e pensamentos enviados para nós.
Imaginem uma sombra fresca em que paramos para descansar.
Imaginem um riacho que transporta a água fresca que dessedenta a nossa sede,
alivia os pés cansados.
Assim é o resultado de vossas preces para nós: são bálsamo, consolo, são
momentos de refazimento para continuar a jornada.
Não estamos sós, abandonados: estamos seguindo as pegadas de Jesus. Seguimolo através dos irmãos que nos são enviados, nos recebendo, nos esclarecendo, nos
encaminhando!
O medo e a confusão iniciais, fruto do nosso desconhecimento e despreparo são
minimizados por esses seres de Deus, a quem chamamos irmãos bondosos. Eles nos
acolhem, nos sustentam, passam para a condição de família, parte de nós, em quem
depositamos segurança e gratidão.
Eles nos encaminham, como dissemos, e são parte de nós até que possamos
caminhar mais independentes.
Com o tempo, eles vão indicando possibilidades de tratamento e recuperação, já
prevendo trabalhos futuros.
Lentamente vamos compreendendo melhor a nossa situação: as dores passam, a
dúvida ou aflição inicial se dissipam. Há como que uma compreensão maior da Vida: a
sua continuidade.
Após um tempo e já mais preparados conseguimos ver a vida para mais além.
Somos gratos por todas as pequeninas coisas que nos foram encaminhadas (enquanto
encarnados); somos gratos e reconhecemos sentimentos maiores em nós.
Subitamente nos percebemos homens e seres diferentes do que aqui chegamos.
Ah, o tempo, como é importante. Como o usamos equivocadamente.
Se eu pudesse...
Ah, se eu pudesse falar aos irmãos para aproveitar o tempo, aprimorar o
pensamento, empregar as emoções nas coisas simples, de forma pura e espontânea.
Ah, como gostaria de passar para cada um dos irmãos as minhas descobertas, este
novo mundo...
Ah, que a paz que me envolve neste momento possa estar com cada um de vós.
Desejo a cada um dos irmãos a paz que me toma o espírito nesta hora.
Tomem esta paz, incorporem esta paz pelo trabalho no bem, transformem cada
minuto de seu tempo em sementes. Somos todos semeadores representando o Semeador
maior, Jesus, o Cristo.
Plantem, semeiem, adubem.
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Lancem nos corações uma palavra, e ela se transformará numa flor, num jardim de
frases doces e benévolas.
Lancem, lancem ao vento, quando estiverem na multidão dos necessitados, as
sementes da esperança e da confiança e verão diante de vocês novos olhares, como que
uma brisa, aliviando o próprio sofrer.
Plantem, amigos, plantem, estaremos convosco, ajudando-vos a semear a Paz que
somente Jesus é capaz de dar.
Eu desejo a cada um dos irmãos aqui presentes, muita paz.
Recebam de mim e de todos que aqui vieram comigo uma flor, uma flor de luz que
permanecerá com cada um.
Muita paz, meus queridos.

TUDO PASSA
Tudo passa!
Até o sentimento inoperante da culpa por não ter feito correto na época devida, mas
o tempo não volta.
Como a Misericórdia Divina é ampla, irrestrita e sempre presente, haverá outras
oportunidades de recuperação, de reconciliação, de ajuste. Nem sempre as
oportunidades serão fáceis, mas elas serão proporcionadas.
Ninguém disse que a vivência na Terra era fácil, pois o aprendizado requer esforço,
compreensão, meditação sobre a lição, requer vontade de conciliar, requer amor.
Também nem sempre as partes interessadas estão prontas para o ajuste, para a
reaproximação.
O homem tem medo de sentir, tem medo da felicidade.
O orgulho o impede e atrasa seu progresso, mas, a força do Bem, em determinado
momento, vence as amarras, e o sentimento rompe o coração permitindo que toda a
afeição, a ligação existente, venha à tona.
Saibam esperar confiantes.
O que uma vez foi ligado pelo sentimento do amor, cedo ou tarde, voltará a ser
ligado pelas leis Divinas.

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