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VEM E AJUDA
Repara, além das rosas do teu horto,
Onde a luz do teu sonho brilha e mora,
Os romeiros que seguem, vida a fora,
Padecendo aflição e desconforto.
Infortunados náufragos sem porto,
Tristes, rogando a paz de nova aurora,
Levam consigo a dor que clama e chora
Sob as chagas do peito quase morto...
Não te detenhas!... Vem, socorre e ajuda
A multidão que passa, inquieta e muda,
Implorando-te amor, consolo e abrigo!
Reparte o pão que te enriquece a mesa,
Estendendo o teu horto de beleza,
E o Mestre Amado habitará contigo.

(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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CARTA DE MARIA CLEIA
Minha querida Brunilde, neste momento caem pétalas de flores das mãos de
Tereza sobre a Casa.
Hoje, meu coração está vibrando alegria, meus queridos, porque nossa Casa está
em festa. Mais um ano de trabalhos, muitas realizações, mas também grandes lutas, eu
sei. O importante é não desanimar, as tempestades vêm e passam.
Continue alertando os nossos irmãos voluntários sobre a conduta do médium
dentro e fora da casa.
O Lar de Tereza da Espiritualidade está festejando junto com você, querida
Brunilde. Continue também trabalhando pela estrutura da nossa Casa tão amada e
respeitada aí e aqui.
Parabéns por mais este ano de trabalho sério e digno em todos os sentidos. Não se
preocupe tanto, tudo está sendo bem encaminhado. As dificuldades são necessárias para
o despertamento de muitos irmãos no trabalho.
Muito forte é a saudade.
Fiquem todos com a Paz de Jesus.
Até a próxima.
Maria Cléia

AS BÊNÇÃOS DO AMOR DE TERESA
Rosas ... rosas...
Caem sobre todos!
Comemorando mais um ano de um Lar...
Na Terra: Lar de Teresa.
Sede perseverantes!
Sede fiéis!
Teresa aguarda-vos
E derrama sobre
Todos os trabalhadores da Casa
as bênçãos do Seu Amor!
Um trabalhador
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ORAÇÃO + VIGILÂNCIA = PROGRESSO
Queridos irmãos,
Que a Paz do Mestre fique nos vossos corações.
Estejam mais atentos com relação ao comportamento em todos os lugares aonde
forem, pois cada um é responsável pelas atitudes infelizes que cometer. Lembrem-se:
ninguém foge às Leis Divinas.
A oração e a vigilância ajudarão na melhoria a cada dia, a meta final é o progresso,
e todos devem caminhar confiantes. A lida física é a oportunidade valiosa para
melhorarmos, mas para isso, é necessário ter vontade.
Comecem fazendo uma análise profunda e sincera de como foi o dia sem
exigência, cobrança, pressa e desânimo. Sabendo que caminhamos gradativamente.
Tenham compreensão até com vocês. A dureza dosada com amor ajuda bastante.
Sei que sou uma irmã pequena ainda, mas desejei escrever esses conselhos.
Uma pequena irmã.

TERRA – A CAMINHO DA REGENERAÇÃO
Que as flores abençoadas por Maria Santíssima recaiam sobre o Planeta Terra,
envolvendo a todos e energizando pelo seu perfume as mentes e os corações dos homens
para o Bem, irradiando a compreensão e entendimento de que tudo que acontece no
Planeta é necessário para que todos os homens compreendam e aceitem que nós somos
regidos por Leis Divinas, que nos concedem os mesmos direitos de sobrevivência física
e a realidade da vida espiritual.
Irmãos,
todos nós só poderemos transformar a Terra num Planeta de Regeneração
esforçando-nos para vivenciar as leis que promoverão o nosso amadurecimento moral e
espiritual.
Cada um tem responsabilidade com o seu crescimento dentro das Leis Naturais
que são Divinas.
Preparai-vos para a grande mudança.
Portanto, confiai em Deus e trabalhai.
Eusébio - trabalhador amigo.
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EQUIPE DE JESUS
Queridos Irmãos e Amigos,
Fui convidada a dar pequeno depoimento sobre o trabalho que eu e outros
companheiros da Equipe realizamos em conjunto com vocês nestas tardes de trabalho
com Jesus.
Somos uma equipe deste outro lado da Vida, equipe que faz a sustentação do
trabalho, e, para o êxito da atividade, necessitamos de toda a colaboração possível da
parte de vocês, servidores encarnados.
Quando falo que precisamos da colaboração de todos é em virtude da necessidade
do bom ânimo, da disposição e da atenção de todos os trabalhadores comprometidos na
atividade em curso.
Que todos possamos estar conscientes da grande importância das reuniões que
tanta ajuda traz a tantos irmãos sofredores.
Ficamos sempre muito agradecidos a Deus por termos condições de sermos
convidados para tão valoroso trabalho.
Quantos corações recebem o alívio de suas dores. Quantas esperanças são
plantadas em almas tão sofridas, carentes de amor e compreensão.
Queridos, sejam firmes na vontade de trabalhar nesta Seara de Amor.
Estaremos presentes sempre que nos for possível ajudar, no apoio que possamos
humildemente oferecer a todos vocês, que, muitas vezes, estão vivendo atribulações e
situações mais difíceis em suas caminhadas. Estejam certos de que estarão sempre
recebendo de nós as melhores vibrações de amizade, apreço e encorajamento.
O trabalho com Jesus é leve, quando a Ele nos dedicamos de corpo e alma.
Estejam em muita paz.
Estamos sempre amparando a todos vocês.
Agradeço ao Pai de Amor e Misericórdia pela oportunidade de serviço.
Agradeçamos sempre pelo serviço na Seara do Mestre Jesus.
Júlia

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