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MENSAGEM DO CORAÇÃO
Chamas por Cristo em rogativa ardente
E, não longe, a servir, brando e discreto,
Acenando-te ao ninho predileto,
Eis o Mestre a chamar-te docemente...
Enquanto choras em repouso, à frente
Ele sangra de dor, no imenso afeto
Aos que vivem sem luz, sem pão, sem teto,
Na longa retaguarda padecente.
Se procuras ouvir o Grande Apelo,
Para exaltar-lhe as bênçãos e estendê-lo,
Vem e ajuda a aflição gritante e nua...
E encontrarás em Cristo, que te espera,
A alegria da Eterna Primavera,
Reconfortando a dor, maior que a tua...
Auta de Souza
Livro: “Auta de Souza”
Psicografia: Francisco Cândido Xavier
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PERDÃO
Queridos irmãozinhos,
Que Jesus vos abençoe, vos guarde, na Santa Paz que procurais aqui nesta casa
entre nós. Temos a maior alegria de poder socorrer pela palavra amiga. Nossos queridos
benfeitores velam por nós, mas sobretudo por vós também.
Existe atualmente, queridos, uma palavra que todos precisam entender, é uma
palavra composta, essa palavra é autoperdão. Todos vós que aqui vos apresentastes
hoje, vos queixais e chorais arrependidos das coisas que fizestes e fixados nelas não
encontrais repouso para as vossas almas.
O autoperdão é uma reflexão, queridos, uma reflexão que podeis fazer para vos
ajudar e a primeira pergunta é esta: Quem era eu quando cometi esta falta que tanto me
atormenta? Quem era eu? E voltando um pouco no passado, procurai ver a vossa
posição real no momento em que procedestes contra a justiça e o amor divino,
possivelmente, éreis pessoas ignorantes das leis, talvez pessoas que nunca tinham
ouvido falar em Jesus, talvez pessoas sofridas, guardando no coração ideias de revide, e
os instintos que nenhum de nós ainda conseguiu dominar totalmente, os instintos
nascidos no passado voltaram a dominar e cometestes os erros, mas, o passado queridos
não volta, é preciso caminhar para adiante lembrando as palavras de um grande mentor
que nos orienta: a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento.
Então, perdoai aos vossos inimigos, pedi perdão aqueles a quem ofendestes,
procurai reparar o mal que fizestes a eles, mas, perdoai-vos também, não vos fixeis no
passado, senão para julgar como haveis de repará-lo e para isso, para repará-lo, estamos
nós aqui à vossa disposição para vos orientar. Nós desejamos que sigais em paz, para
adiante, para o futuro, porque Deus na sua misericórdia, vos dará talvez mais cedo do
que pensais as oportunidades de reparação, mas, se vos mantiverdes culpando,
chorando sobre aquilo que fizestes, se não afastastes da vossa mente as ideias tão
cristalizadas pelo remorso, dificilmente recebereis auxílio, porque estareis envolvidos
nas mesmas vibrações instintivas que vos levaram a errar. Dizei, portanto, para vós
mesmos: O Senhor há de libertar-me de todo mal e ensinar-me a fazer o bem, e orai
depois pedindo a ele Nosso Pai que vos fortaleça nas intenções de não mais errar e abrir
vosso caminho para diante para o vosso futuro, porque o vosso futuro e de todos nós é o
caminho que nós abrimos para Deus.
Que Jesus permaneça em vossos corações e que nós possamos estar aqui sempre
para consolar-vos e ajudar-vos.
Que assim seja, Senhor.
Graças a Deus.
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A LUTA FORTALECE!
Indubitavelmente, existe uma força maior que dirige os laços e estreita o
relacionamento espiritual desta Casa, que é de Jesus, com parte da comunidade de
Austin.
Dizemos do ponto de vista espiritual, porque fazemos a observação de mais alto,
enxergando, no espaço e no tempo, o passado, o presente e o futuro.
Não existe casualidade nos desígnios Divinos.
Dizemos isto, porque, da nossa parte, do lado de cá, poderíamos agir largamente
por conta própria sem necessidade de intervenção do ponto de vista dos irmãos de almas
encarnadas no Globo em missões de auxílio, de amparo, de ajuda, de labor na Seara de
Jesus. Contudo, não podemos nem devemos assim proceder. Acima de tudo, porque é da
vontade de Deus que as duas esferas se entrelacem no labor da luz.
Portanto, cada um que aqui está presente neste momento, encontra-se no lugar
certo, na hora certa realizando a tarefa certa. E o que nós esperamos de todos é que não
haja desistências, não haja dúvidas e, se estas vierem a existir, possam a prece, a fé, o
estudo sério renovar o rumo.
Estaremos sempre presentes, desde que estendam as mãos das preces para nós. As
Nossas mãos através do conselho, do amparo, estarão unidas e o trabalho prosseguirá.
Repetimos: poderíamos da nossa parte realizar muita coisa sem o concurso dos irmãos
em labor no plano da carne. No entanto, não podemos nem devemos, pois é da vontade
de Deus que as duas esferas se entrelacem no labor da luz.
A responsabilidade é grande e a luta fortalece, renova, anima. Tanto quanto os
desafios maiores se apresentam.
Que a Paz do Senhor esteja no coração de todos. animando-os, fortalecendo-os e
lembrando-os de que: ninguém está no lugar onde não deveria estar.

LEMBRETE
Olha o teu jovem,
Caminha com ele, mostra-lhe o caminho, para que mais tarde ele não se entregue
às mãos enganadoras que vão retardar o seu progresso e o aprendizado que interessam
verdadeiramente aos e Espíritos de Deus.
Caminha com ele que caminha contigo, e juntos trilharemos a escada que há de
nos conduzir à verdadeira e eterna felicidade.
Vem, amigo, irmão, que em suas lidas tem tido o trabalho voltado aos jovens.
Muita paz.
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ORA, AMA E SERVE
Ainda que te lamentes, pelos sonhos não realizados em que te entristeces, ora, ama
e serve.
Ainda que estejas cansado, porque teu corpo não atende às ordens da mente, ora,
ama e serve.
Ainda que estejas sem esperança, ora, ama e serve, porque senão, irmão, não terás
ajuntado todo esse esforço ao longo de tua vida, não terás entendido que somente
orando, amando e servindo, encerraremos a nossa jornada.
Assim, se o amanhecer te parece cinza, ora mais, ama mais, serve um pouco mais.
Ainda hás de dar aquilo que Deus espera de ti, para transformares, em ti mesmo, o que é
cinza em brilho, através do teu esforço, do teu desejo no bem.
Permanece assim, irmão tão querido, voltado para Deus.
Em todas as horas, ora, ama e serve, hoje e sempre, para que contigo possamos
estar e caminharmos juntos.
Mantém-te sempre em prece.
Que a paz que está em ti possa florescer, aparecer, envolver.
Quando estiverdes orando, amando, servindo, contigo estaremos, irmão querido.
Graças a Deus.

ONDE ESTIVERES
Onde estiveres, carregas o Cristo dentro de ti.
Irradia, à tua volta, ondas de amor, de paz e harmonia.
Abraça o mundo como sendo teu e a ninguém consideres distante de ti.
Concede a todos, que comungam teu caminho, o néctar de teu sorriso sincero e de
tua alegria contagiante.
A todos oferece o abraço afetuoso que aconchega junto de ti as dores dos irmãos
menos felizes.
Ampara a pobreza, sustenta os fracos, ergue a mente abatida.
Coloca-te no lugar de teus irmãos e a todos dá o melhor de ti mesmo.
Ora sem cessar, trabalha infatigavelmente pelo Bem.
O Mestre Jesus quer colocar o amor como regra absoluta, porque o Bem maior,
certamente, norteará os passos daquele que, com coragem, e sem olhar para trás, atuam
no Bem. Nada faltará àquele que se fizer instrumento da Paz e do Amor.
Que o Senhor abençoe a todos.

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