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AO SOL DO CAMPO
Prossegue, semeador, alçando monte acima,
A plantação da fé na gleba da esperança,
Ara, semeia, aduba, e, intimorato, avança,
Consagrando-te a servir no sonho que te arrima.
Não aguardes lauréis de transitória estima,
E se a nuvem de angústia e lágrimas te alcança,
Deténs na própria fé refúgio e segurança,
No grande espinheiral de amor que te sublima.
Vara vento, granizo, injúria, lama, prova
E espalha, aqui e além, a paz que te renova,
No tempo a recordar solo vivo e fecundo.
Ama, serve e constrói!... Onde lidas e esperas,
Trazes contigo a luz dos gênios de outras eras
Que promovem, com Cristo, a redenção do mundo.
Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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CAMINHANDO JUNTOS
Queridos irmãozinhos em Jesus Cristo, Nosso Senhor e Mestre, muita Paz!
Iniciais mais um ano de estudo, trabalho e doação. Que nosso Pai, abençoe a todos
e vos fortaleça nessa caminhada, auxiliando-vos e encorajando-vos a lutar contra as
dificuldades que porventura surgirem, a fim de que o serviço no Bem seja vencedor.
Nós, aqui do outro lado, estamos caminhando juntos a vós, cuidando e inspirandovos, pois o nosso trabalho não cessa nunca.
Tende certeza de que estaremos sempre convosco para que o amor, que o Cristo
pregou e exemplificou, triunfe em todos os corações e que o Reino do Pai possa se
instalar neste planeta por Ele abençoado.
Ficai com Deus.
Ânimo! Coragem! Fé e Confiança!
Até breve.
Irmã Cecília

CONVERSANDO COM
OS MÉDIUNS
Amigos médiuns,
Na vida, é preciso às vezes ousar, enfrentar as adversidades, trilhar caminhos
desconhecidos, buscar horizontes novos.
Na espiritualidade também se buscam novos rumos, sempre na direção do Bem
Maior, que é o Amor do Cristo em nós.
A vocês, amigos, trabalhadores desta Casa, rogamos, porém, que seja a sua rota a
da boa disciplina, o caminho reto do amor posto em prática, o seguimento fiel às normas
da casa, aquelas que estão contidas em Kardec, que, por sua vez, seguiu as normas
contidas nos Evangelhos de Jesus.
Trabalho consciente, clareza na explanação, fé imbatível, confiança total. Assim
todos os médiuns do grupo, estejam na posição de esclarecedores ou de comunicantes,
ou mesmo na simples, mas fundamental, tarefa de sustentação, poderão juntos trabalhar
como pilares desta casa.
A Casa Espírita, sabemos, é hospital, enfermaria, escola. Sejamos nós seus
trabalhadores e façamos por merecer a tarefa que nos foi dada.
Muita paz,
Luiz
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AGE NO BEM
Quando fores agraciado pela luz divina clareando teu pensamento ou teu
sentimento, não hesites - Age no Bem!
Não olhes para trás nem duvides de ti mesmo, pois decerto já trazes contigo
abençoados recursos, dos quais, nem sempre tens consciência - Age no Bem!
Não duvides da Providência a manifestar-se pelo amor que Deus tem por nós - Age
no Bem, fazendo tanto quanto puderes para acalentar um sofrimento ou uma aflição,
assim como o orvalho suave que refresca as noites escuras ou os dias quentes de um
verão abrasador.
Se não crês em Deus e na própria vida, começa, ainda hoje, a procura de tua
educação religiosa. Se apenas crês e nada fazes, começa, ainda hoje, a tua caminhada
como servo do Senhor.
Não procures ocasiões nem situações significativas ou apropriadas. Apenas age no
Bem, fazendo o que puderes e como puderes.
Amanhã, quando a noite da experiência física, como força natural da vida, te vier
impor um novo alvorecer, compreenderás então que a bondade de Deus não espera por
ações espetaculares dos seus filhos, mas sim, pelo seu esforço e sua ação, em cada
momento, em cada hora.
Não vaciles diante do tempo - antes, age no Bem!
Scheilla

LEMBRETE
Amizade,
Amizade é deste sentimento que nos une em torno de um objetivo maior, o amparo
aos irmãos que ainda não conseguiram perceber a grandeza da vida maior.
Amizade é o que buscamos em vossos corações para que juntos possamos dar
continuidade à tarefa do consolo de almas tão sofridas e cansadas.
Tenhais certeza de que o trabalho prosseguirá deste lado com as suas
características de condução destes queridos irmãos.
Paz, irmão B.
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REENCARNAÇÃO LEI DE AMOR
Queridos irmãos em Cristo
A Reencarnação é a Lei de Amor e Luz em vossos caminhos.
Já podeis perceber as amarras que vos ligam a um passado não muito feliz nas
ações não muito nobres.
Percebeis, igualmente, as consequências nas mais variadas situações que hoje
enfrentais.
Porém, o momento do agora não é para o cultivo de culpas e queixas.
O momento é o do aproveitamento de cada experiência, colocando em destaque o
elemento positivo que toda situação vivida pode vos trazer.
Todos os desafios do ambiente profissional, familiar e social, têm muito valor,
porque percebeis o quanto é difícil agir e pensar de modo diferente daqueles que
reencontramos, vindos do nosso passado.
Por isso, é tão importante estar no Lar de Tereza, ouvindo as lições de amor, perdão
e tolerância, para o aproveitamento dos momentos de vivência cristã.
Atentai para as palavras, ações e pensamentos, evitando as palavras chulas, o
anedotário pernicioso, os comentários de qualquer teor que não façam parte da vivência
cristã.
Pensem e analisem sobre o que vão dizer, lembrando-vos de como faria Jesus,
nosso Guia e Modelo.
É difícil? Não há a menor dúvida que assim é. Mas é imperioso fazer este exercício.
- vós e nós!...
Só dessa forma, conseguiremos, superar os antigos problemas íntimos,
incorporando, definitivamente, em nosso Espírito os elementos de paz e amor.
Muita paz a todos.
Vossa irmã em Cristo, Inês.

APENAS UM CONSELHO
Prezados irmãos,
Quando aí estava vivendo com vocês, pude observar que as atitudes que tive com
outras pessoas nem sempre correspondiam ao que o meu coração, ansioso por evoluir,
gostaria que eu fizesse.
Portanto, irmãos, ainda encarnados, lembrai-vos de que, ao lidar com vossos
companheiros no mundo de relações, é que estais colocando à prova, todo o
aprendizado do Evangelho de Jesus.

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