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A JESUS
Senhor! Protege os corações cansados,
Que se vão sem conforto e sem guarida,
No aguaceiro de lágrimas da vida, vida,
Indiferentes ou desesperados.
Ascendem para os céus todos os brados
Da alma humana tristonha e dolorida!
Balsamiza de amor toda a ferida
Que punge o coração dos degredados;
Degredados na terra tenebrosa,
Terra da sombra estranha e dolorosa,
Recamada de prantos e espinhos!
Ampara, meu Jesus, quem vai chorando,
Entre dores e acúleos, soluçando,
Na miséria de todos os caminhos...
Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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PAZ!
Tema inúmeras vezes abordado.
PAZ - que o mundo necessita.
PAZ - que as instituições exigem, como ambiente necessário à produção de bens e
serviços.
PAZ - que o homem precisa para seu progresso, para sua ascensão a Deus.
Mas precatemo-nos contra um hábito adquirido e cultivado há milênios.
Falo do quase condicionamento dos homens, que os leva a associarem a ideia de
PAZ à adoção de procedimentos que deverão ser seguidos pelos outros.
Habituado a usufruir a paz à custa do esforço alheio, o homem se descuida de sua
parcela de responsabilidade na produção da PAZ...
E se debate... e se agride... e reclama... exigindo do seu próximo que lhe
proporcione a paz desejada.
Busca, no silêncio de tuas preces, o antídoto contra esse vício, contra esse hábito!
Produz a paz, silenciosamente, com a força do teu amor.
E estarás pacificado, e pacificarás os que te rodeiam, porque submetidos ao
envolvimento de Nosso Senhor Jesus Cristo!
PAZ!
José

É TEMPO
Pingo a pingo...
Gota a gota...
Que cai... cai... cai... e forma o rio... o mar...
Quantos pingos de luz já recebeste?
Quantas gotas de amor te beneficiaram e por que ainda lutas contra as
transformações que se fazem necessárias?
O tempo urge!
É imperioso mudar, melhorar, crescer...
Aproveita! Estuda e caminha!
Pois já é tempo... tempo... tempo...
Uma amiga espiritual
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A DOR É TEMPORÁRIA
Hoje, o questionamento do porquê de tantas dores terrenas.
Apesar dos estudos já iniciados, dos debates, das palestras ouvidas e refletidas, a
verdadeira compreensão da extensão e misericórdia dos desígnios divinos ainda não se
fez profunda e consolidada no íntimo do ser.
Tais questionamentos feitos são necessários e importantes aos espíritos ainda em
processo de crescimento e desenvolvimento.
Cada reflexão feita é uma pequenina conta no rosário deste aprendizado maior.
Somos o que somos e recebemos a mensagem amorosa do nosso Bendito Mestre,
para nosso progresso.
Se ainda caminhamos com dificuldades, sem compreendermos as diferenças, as
tristezas ainda encontradas em nosso mundo, é porque ainda não estamos totalmente
preparados para entendermos os ensinamentos que nos têm chegado há tempos.
Somos ainda pequeninas crianças, imaturas, que estão no início da compreensão
do alfabeto, totalmente inexperientes para uma leitura e uma escrita desenvolta.
Aos poucos, vamos entendendo as Leis que nos regem e como a elas estamos
submetidos e vamos angariando conhecimento e força para vivenciá-Ias.
Vamos compreendendo que os irmãos sofrem, porque se desviaram na
compreensão dessas Leis, deixando-se levar por ilusões, submetidos aos verdugos da
alma: orgulho, egoísmo e vaidade.
O sofrimento há de existir, enquanto o amor verdadeiro não fizer parte de nossa
vida. A vida que nos eterniza e nos leva em direção reta e precisa ao Pai de Amor e
Bondade.
Que a paciência seja nossa conquista, mas, que não seja mesclada pelo que hoje,
ainda, bem conhecemos como a preguiça e o desleixo, sem levarmos em conta os
verdadeiros valores de nossa existência.
A dor é temporária, contudo, é sublime, se considerada como ferramenta
importante e imprescindível ao crescimento de todos os filhos amados de Deus.
Consola e ampara os que sofrem, porque estarás sendo o trabalhador abençoado
em todo o processo de criação.
Que Deus abençoe a todos os Seus amados, hoje e sempre.
Um irmão amigo de nossa Casa
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BRILHE A VOSSA LUZ
Quando Jesus nos exortou a fazer brilhar a nossa luz, por certo também nos
creditou a capacidade de buscar o esclarecimento espiritual nas bases do raciocínio e da
bondade operante
Se nos sentimos desprovidos de recursos para a prática da caridade mais operativa,
não olvidemos o valor da semente que, em terra boa, brota ao menor sinal de umidade.
Haverá sempre no mundo, aqueles para quem um olhar compassivo, um simples
sorriso, um toque de simpatia, representem a diferença entre alegria e a tristeza.
E outros, ainda, que a simples visão de um pão dado com gentileza, fará com que
passem a ver um mundo melhor em torno de si.
Não podemos dizer o que fazer àqueles que se candidatam ao desenvolvimento da
sensibilidade mediúnica, mas, que ressoe aos nossos ouvidos as palavras de Jesus:
Brilhe vossa luz diante dos homens!...
Ignácio

CASINHA DE LUZ
Na escuridão da alma,
ali as almas encontram
refrigério para as dores
e paz para seus Espíritos.
Casinha de luz,
no meio da escuridão,
no meio da noite....
Ao encontrar o Mestre Jesus,
a alma se faz luz também,
pois encontrou
a Luz do Mundo!
Lara
("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")
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