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ALGUÉM NA ESTRADA
Alguém te espera o amor, estrada afora,
Seja o dia translúcido ou cinzento,
Para extinguir a sombra e o sofrimento,
Nas empedradas trilhas de quem chora!...
Não te detenhas!... Vem!... O tempo é agora,
Há quem te arraste ao temporal violento,
E corações ao frio, à noite e ao vento
Ante a descrença que se desarvora...
Vem à estrada do mundo!... Ampara e ama!...
Esclarece e consola, alça por chama,
O próprio coração fraterno e amigo!...
Esse alguém é Jesus que te abençoa!...
Trabalha, serve, esquece-te, perdoa
E o Mestre Amado seguirá contigo!...
Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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CORAGEM E CONFIANÇA
EM DEUS
Amigos queridos, não temam, nada temam. Estamos aqui sempre em guarda,
protegendo esta Casa e seus trabalhadores, protegendo aqueles que nos chegam em
busca de auxílio. Tudo sempre sairá a contento, pois a Divina Misericórdia nos concede
a graça do equilíbrio. Assim sendo, saibamos que não estamos sós.
Muitos deste lado se perguntam por que nos esforçamos tanto, se tanto ainda
duvidam da nossa presença em suas vidas. E a resposta é apenas uma, e sempre a
mesma: porque fora da caridade não há salvação. Porque sem amor, ainda que falemos a
língua dos anjos, seremos como o sino que retine, porque sem o amor uns aos outros de
nada valerá nossa passagem pela Terra.
Sabemos de tudo isso, e ainda assim, tememos a morte e tememos a vida!
Coragem, portanto, e confiança neste Amor que nos vem de mais alto e que nos é dado
desde que evoluímos de simples amebas para animais racionais, em busca da grandeza e
da angelitude que um dia alcançaremos.
Que Deus ilumine esta Casa, e toda casa espírita que promove encontro entre
trabalhadores e necessitados. Este é um trabalho que nunca termina, pois a humanidade
ainda tem muito o que aprender.
Até que aprenda, mantenhamo-nos firmes em nossa fé para levar a missão adiante.
Vocês são medianeiros, porque aceitaram sê-lo, antes desta vida na Terra, ainda na
Espiritualidade. Portanto, nada temam - estamos todos bem preparados e a rede de
proteção espiritual é bem maior do que imaginam.
Muita paz,
Luiz

ALMA LAVADA
O que é e como se define a expressão "alma lavada".
Nada mais é do que termos a consciência do trabalho no bem; de termos a boa
vontade com o nosso próximo; limpando, vigorosamente, com a água do perdão, todo
rancor, mágoa, vaidade, inveja, orgulho e egoísmo, que mancham a nossa alma.
"Alma lavada", portanto, é a expressão que define o coração puro e a certeza de
que, segundo Kardec, "Fora da caridade não há salvação"!
Ficai em paz.
Um amigo espiritual
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ROTINA DA VIDA
Vive cada dia como se fosse o último de tua vida.
Acorda com ânimo renovado e, ao abrir teus olhos, oferece a Deus o fato de
recomeçares mais uma experiência na Terra.
Vai até teu local de oração e eleva teu pensamento ao Pai representado pela figura
serena do Cristo. Imagina-te e projeta-te para junto d'Ele, repetindo Seu nome em meio
às tuas súplicas e anseios. Pensa n'Ele, sente a presença d'Ele junto de ti.
Observa como Ele é teu amigo e como Ele te entende. Sente o fluir desse amoroso
tempo na companhia d'Ele e estende essa oração pela tua própria paz, pelos irmãos mais
íntimos e também para toda a humanidade sofredora.
Ao levantares desse local sagrado de oração, carrega as impressões desse
encontro, recordando-o ao longo do dia e no cumprimento de tuas tarefas.
Recorda-te de Deus e conserva-te com Ele em pensamento. Aprende a
compreender as respostas de Deus, que te fala no mais íntimo de teus pensamentos.
De tudo o que fizeres, nada retenhas para ti, oferece aos pés de teu Senhor os frutos
de tuas ações boas ou más.
À noite, antes de te recolheres, volta tua lembrança para aquele Deus que te
acompanhou ao longo do dia, agradece-lhe a oportunidade que tiveste de viver mais um
dia sob Sua proteção, verás que teu sono será marcado por imagens doces e puras que te
farão reerguer novamente.

OS TEMPOS SÃO CHEGADOS
Meus irmãos, os tempos são chegados, tempos da separação do joio e do trigo.
Investindo e insistindo em vosso aprimoramento moral e espiritual, mais tarde não
enfrentareis o "ranger de dentes".
O amor renova, eleva e enobrece, e é através dele que se consegue seguir a
trajetória evolutiva rumo a Jesus,
Amai, como se não houvesse amanhã. Amai hoje e sempre.
Amai a Deus, amai ao vosso próximo como a vós mesmos, e tereis a coroa da vida.
Um amigo espiritual
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A ROSA
Sentia-me triste e acabrunhado e olhando para um jardim, vi uma rosa linda,
desabrochando; a graça que ela possuía, embelezava os corações tristes e aflitos e ela
parecia dizer na sua mensagem de amor:
- Filho, não fique triste, tudo passa, desperte para uma nova vida.
Deus, o nosso Pai maior nos criou com amor e alegria e assim, também nós, temos
que vencer as lutas e sofrimentos com muita esperança em dias melhores.
Você sabe que, para mim, às vezes, é difícil, quando vem um temporal forte, as
minhas pétalas não aguentam a enxurrada e despencam, caindo no solo enlameado e, eu
fico triste, pois elas perfumam e enfeitam, com o seu colorido, as almas daqueles
necessitados que passa.
Portanto, não fique triste, sorria, sorria sempre, pois o amanhã virá, o Sol tornará a
aquecer os corações enregelados pelos infortúnios e assim tudo será diferente com a paz
- alegria e amor.

PAZ NA TERRA AOS HOMENS
DE BOA VONTADE
Paz na Terra aos homens de boa vontade. E, como estamos necessitando desses
corações que se deixaram tocar pela palavra que o Cristo veio nos dizer.
Felizes aqueles que ouviram com os ouvidos de ouvir e que entenderam que era
chegada a hora: a hora da entrega ao Nosso Mestre bondoso das nossas mãos, dos nossos
corações plenos de vontade, plenos de amor e fraternidade, porque já sabemos que, para
cumprir o desejo de Jesus e a vontade de Nosso Pai, temos que deixar que a nossa luz se
acenda, brilhe e ilumine outros corações.
É chegada a hora. São chegados os tempos. Que os servidores fiéis ao Cristo que
estão trabalhando neste recanto de paz, continuem com todo o esforço, com muita boa
vontade, embalando os corações sofredores que aqui chegam.
Fiquem em paz.
De um Espírito amigo

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