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NATAL
É meia noite … O sino alvissareiro,
Lá da igrejinha branca pendurado,
Como num sonho místico e fagueiro,
Vem relembrar o tempo do passado.
Ó velho sino, ó bronze abençoado,
Na alegria e na mágoa companheiro!
Tu me recordas o sorrir primeiro
De menino Jesus imaculado.
E enquanto escuto a tua voz dolente,
Meu ser que geme dolorosamente
Da desventura, aos gélidos açoites …
Bebe em teus sons tanta alegria, tanta!
Sino que lembras uma noite santa,
Noite bendita mais que as outras noites!
Auta de Souza
[Este poema foi escrito e publicado em vida. Sua publicação aqui, além de lembrar o Natal
de Jesus, tem por fim comprovar a realidade da sobrevivência da alma, pois é a afirmação do
mesmo estilo em sua obra mediúnica. Fonte: web.contosmemoriaehistoria]
FELIZ NATAL DE JESUS!
2016 DE PAZ NO MUNDO E NO BRASIL!
Teresa ampare todos os voluntários de sua Casa – o LT!
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COM JESUS NO SEU ÍNTIMO
Vive com Cristo no íntimo de tu mesmo.
É aí o local onde o Mestre quer ser adorado e vivenciado.
Olha para ti mesmo e, em prece, eleva aos céus teus sentimentos e percepções,
ocultos dos outros, porém, conhecidos de Deus.
Coloca em poucas palavras, diante do Pai, tudo aquilo que tu és sem omitir nada.
O Pai, que olha teu íntimo, se revelará a ti e a Sua presença será mais real que teu
próprio ser.
Caminha com Jesus, comungando com Ele cada pensamento e sentimento e verás
que, no futuro, o sol da paz e da harmonia brilharão em teu panorama íntimo por toda a
eternidade.
Deixa que Jesus nasça em teu coração, permite que aí Ele habite e viva por tuas
ações, palavras e pensamentos.
Ele – Caminho, Verdade e Vida.
Caminho que te levará ao Pai.
Um irmão

NATAL
Nascimento do
Amor de Jesus em nossos espíritos, com
Trabalho e
Alegria para
Levar a Paz e a Esperança a todas as criaturas.
Eis esta simples e humilde mensagem.
Um irmão em Jesus
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SEGUINDO JESUS
Meus irmãos amados,
Ainda hoje vibram nas nossas almas as Bem-Aventuranças. O Amor de Jesus
constantemente nos remete às lembranças como se as repetisse, do alto do Monte, Sua
voz doce e firme, portanto, não há o que temer, nem por que nos afligirmos. Ele disse
que todos seríamos bem-aventurados, se o seguíssemos.
Amados irmãos, como somos felizes! Para sentirmos vibrar nas nossas almas a
Voz do Mestre Jesus, no alto do Monte, precisamos seguir a caminhada a passos firmes
para alcançarmos a meta principal. Lembremos que Ele também nos disse: "Vós sois a
luz do mundo. Que brilhe a vossa luz".
Jesus nos viu luz.
Paz, luz e entendimento a todos.
Um irmão que muito vos ama.
Alfredo M.

JESUS, O CAMINHO
Ele, o Senhor Jesus, nos chama e nos mostra o Caminho.
É um Caminho tortuoso, muitas vezes coberto de pedras, algumas afiadas e
cortantes.
Mas, no final deste Caminho, há uma alameda cujas margens estão cobertas de
flores.
Este Caminho é o Caminho da Verdade que vai nos levar à Verdadeira Vida.
É preciso muita abnegação e devotamento.
O Senhor Jesus nos mostra que devemos amar, amar totalmente, assim como Ele
nos disse: "Amai-vos uns aos outros..."
Jesus segue à frente por esse Caminho.
Saibamos segui-lO.
Um trabalhador da Casa
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PAZ NA TERRA
Companheiros Irmãos,
“Glória a Deus nas alturas, Paz na Terra e boa vontade aos homens.”
Doces e iluminadas palavras que ouvimos todo o tempo em todos os lugares a nos
indicar a direção que devemos tomar nesta caminhada em que estamos.
Sem Deus, nada somos nesta Terra bendita, e somente com os nossos corações
tomados pela boa vontade, conseguiremos praticar tudo aquilo que Nosso Mestre
Amado nos ensinou e nos ensina até hoje.
Amemos uns aos outros de todo o nosso coração e só assim instalaremos a PAZ.
Precisamos uns dos outros.
Deus utilizou de Seu Filho mais preparado, quando tudo podia fazer.
Jesus veio à Terra num momento tão especial que ela atravessava e convidou
aqueles que já poderiam ajudá-lO. E Ele também poderia fazer sozinho.
Preferiram Ele e o Pai, com o exemplo, demonstrar que só com a união de todos
poderemos transformar o mundo. Dentro e fora de cada um.
O céu, os espíritos iluminados, nossos protetores, estão cumprindo a vontade de
Nosso Pai e o desejo de Nosso Governador Espiritual, nos sustentando, amparando,
instruindo e amando.
Abramos nossos corações a Jesus, e Ele encherá de luz os nossos espíritos.
Que sejamos perseverantes, confiantes e trabalhadores fiéis.
Paz a todos.
Um irmão companheiro

A ÁGUA VIVA
Ele tem Caminho.
Ele tem Amor.
Ele tem Misericórdia.
E aquele que a Ele se entrega e de Sua água bebe, nunca mais terá sede.
Essa água multiplicar-se-á num verdadeiro manancial, dessedentando a tantos
outros.
Ele é o Pão da Vida, a Luz da alma.

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