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CARTA DE MÃE
Meu filho, a luta é a escola que ilumina...
Não lhe fujas ao santo itinerário,
E ainda mesmo chorando, solitário,
Colhe o tesouro de lição divina.
Ouve o Celeste Amigo do Calvário...
Em Jesus, todo amor levanta e ensina,
Trazendo a paz ditosa e cristalina
Ao nosso anseio multimilenário!...
Servo, sustém a fé por teu escudo,
Peregrino das dores, faze tudo
Por guardar-lhes as bênçãos e entendê-las.
E não te esqueças, filho bem-amado,
Que buscamos contigo, lado a lado,
Nosso ninho na glória das estrelas!...
Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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NÃO PERCAMOS TEMPO!
Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações.
Hoje, minha voz se ergue em um brado de alerta para todos, pois os que
permanecem na Terra em convulsão, bem como os que se encontram despojados do
corpo, precisam compreender que as lutas, desajustes e sofrimentos, pouco a pouco, se
ampliarão a todos atingindo.
Haveis de perguntar: por que os desencarnados também serão atingidos,
porquanto, de um modo geral, enquanto na Terra, já passaram por inúmeras provações?
Que lhes valeram, então, os momentos já vividos em desconforto material e em
lágrimas vertidas silenciosamente? Por que essas mudanças esperadas os afetarão?
É que encarnados e desencarnados se mantêm associados no caminho redentor.
Todos os que ontem labutaram na Terra, guardam sentimentos e emoções por
aqueles que aí permanecem, sejam seus afetos ou não.
Por terem sofrido a amargura da solidão e experimentado a dor sofrida pelos
espinhos da ingratidão ou da calúnia, acompanham os passos dos que ficaram em
idênticos sofrimentos, expandindo seus sentimentos de compaixão e solidariedade na
tentativa de aliviá-los e consolá-los.
Por outro lado, os que ainda se encontram no corpo físico, ao se sentirem atingidos
pelas dores provacionais, recordam aqueles que já partiram e de tudo o que sofreram,
regozijando-se ou arrependendo-se conforme tenham agido para com eles.
Esse amálgama de emoções fortalece as bases da solidariedade, do amor fraterno e
da caridade, acendendo, de ambos os lados, as luzes da oração - os encarnados, rogando
a paz para os desencarnados, e estes rogando a paz para os que se encontram à beira dos
testemunhos mais dolorosos.
Concluímos, então, que a conscientização do bem que foi realizado, ou evitado, e a
prece, acionando os recursos divinos, são imprescindíveis agentes para a manutenção
da tranquilidade em qualquer um dos níveis de vida em que o Espírito se encontre.
A exarcebação das dores e lutas que marcarão a transição planetária, exige do
homem, em qualquer plano de Vida no qual estagie, uma profunda reflexão sobre o que
já foi realizado até agora, e o que se deve e pode realizar para o futuro, não apenas sob o
aspecto material, mas sobretudo, em termos espirituais.
Só com a renovação de seus sentimentos, o Homem poderá reconstruir a Terra que,
atualmente, caminha para o aniquilamento dos valores mais nobres e os ideais mais
perfeitos.
Sem que a luz que se irradia da Fé e do Amor, as dores se estenderão como uma
neblina impedindo o Homem de alcançar o seu sonho de Paz.
Júlio
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AGRADECER SEMPRE
Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo que nos permite e
propicia momentos como estes onde podemos estar junto a vocês, incentivando e
encorajando os vossos corações desejosos de participarem desta reunião tão
inesquecível.
Inesquecível, sim! Porque todos os que aqui passaram sendo socorridos, jamais
esquecem. E sempre voltam para agradecer-lhes e vos dedicam um olhar de simpatia,
um abraço, um ósculo de amor.
Muitos destes socorridos retornaram afinizados com a tarefa, pois que sentem
tanta simpatia por vosso zelo que os sensibiliza a ponto de também neles despertar o
desejo de participar ajudando.
Esta tarefa assim se intensifica em várias dimensões e assim, surgem os novos
trabalhadores em diversas atividades como ajudantes de enfermagem espirituais, outros
são os que irão buscar os companheiros mais enfraquecidos, aqueles outros irão
providenciar substâncias especiais para cada etiologia.
Percebam então, que também vocês, na grande maioria, que se afinizam hoje com
esta tarefa, foram ontem trabalhadores deste plano, e bem antes, de uma forma ou de
outra, os socorridos.
Portanto, todos nós fomos socorridos pelo Cristo, quer quando estávamos na fase
de sofredores, quer quando vencendo etapas, passamos a outra fase, para fase de
agradecidos e assim, todos desejamos colaborar, sempre e um pouco mais. Não há como
esquecer, não há como se manter indiferente, esquecer um coração amigo que nos
acolheu, que nos trouxe novamente a esperança em dias melhores, que novamente nos
fez recordar de Maria, nossa serena Mãe Santíssima.
O momento de paz, de luz, de imensidão, de novos mundos.
Como esquecer?
Vocês sabem disto dentro dos vossos corações.
Permitam-se sempre o sorriso de quem vos conduz.
Bernard
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SEMENTE DO BEM
Caminha com desenvoltura, rompendo os obstáculos que a vida te impõe.
Levanta, anda e marcha célere para o fim abençoado que o Pai propôs para ti.
És uma centelha divina, repleto de perfeições assim como o Pai, porém, em estado
embrionário que precisa crescer sob o fluxo incessante das experiências que a vida
reserva a cada um.
Olha e contempla sempre o infinito, eleva tuas vibrações mentais e crê muito em ti
mesmo, pois és capaz de tudo alcançar, desde que não abandones a mão d'Aquele que
deu Sua Vida por nós.
Ó alma querida, se soubesses como é o amor infinito com que o Pai aguarda o
despertar de nossas potencialidades, certamente, farias um esforço hercúleo para vencer
suas más inclinações e, mais prontamente, renovar seu panorama íntimo.
Crê, alma querida, e coloca na esperança e no amor os alicerces para a edificação
de uma estrutura sólida, onde a luz de Deus e dos benfeitores Espirituais virão e farão em
ti sua morada e só assim podereis fazer coro com as milícias celestes que cantam:
"Glória a Deus nas alturas"!

PACIFICA TEU CORAÇÃO
Minha filha,
Abre teu coração a Jesus e diz a Ele tudo o que te atormenta.
Não chores, pois Aquele que se doou inteiramente à humanidade, está sempre
consolando os corações que se sentem infelizes.
Coloca tuas mãos no serviço e tudo se resolverá, não de um dia para outro, mas
devagar as coisas irão se ajustando. Então verás que a Misericórdia de Deus é muito
grande.
As lágrimas, às vezes, fazem um grande bem, pois desanuviam a mente,
pacificando o coração com a esperança, e é bom que a alma não se entregue a tristezas.
Encontrarás sempre na prece o lenitivo que precisas para o fortalecimento de teu
espírito.
Deus te ama e não desampara a nenhum de seus filhos.
Que o Pai te abençoe, doando-te a Sua Paz.
Uma amiga espiritual

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