MÃE – O MAIOR TESOURO
Mães,
Orem, vigiem e prestem atenção aos conceitos deturpados que penetram através
dos meios de comunicação.
Afinal, onde está a fragilidade humana?
A fragilidade humana não está no sentir, na sensibilidade... Aquele que sabe usar a
sua sensibilidade abre portas e ajuda os outros.
Não acreditem quando dizem que os filhos serão frágeis por serem amorosos, por
terem compaixão, por não serem ricos e não terem o sucesso estampado nas revistas.
Sejam fortes... acreditem que, na hora da dor, o colo simples e aconchegante de
mãe é o maior tesouro que uma pessoa possui.
A força do amor, que lutamos por alcançar através das reencarnações, está muito
próxima, pois, nos corações está.
Com amor, sempre,
Antonio

IRMÃZINHAS AMADAS,
A cada passo um pedido:
pedimos por vocês para que, a cada passo que derem, lembrem-se sempre da figura
tranquila e doce do Mestre Nazareno.
O olhar do Mestre amado é um oceano de bondade em que podemos navegar
em paz.
O sorriso do Mestre amado é como a mais pura canção de paz que envolve nossos
sentidos.
A alma do Mestre amado é redenção e luz.
Logo, irmãos, sigam os passos do Senhor e, a cada passo, a jornada se tornará mais
leve e agradável.
Lourdes
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SENHORA DA AMARGURA
Mãe das Dores, Senhora da Amargura,
Eu vos comtemplo o peito lacerado
Pelas mágoas do filho muito amado,
Nas estradas da vida ingrata e dura.
Existe em vosso olhar tanta ternura,
Tanto afeto e amor divinizado,
Que do vosso semblante torturado
Irradia-se a luz formosa e pura;
Luz que ilumina a senda mais trevosa,
Excelsa luz, sublime e esplendorosa
Que clareia e conduz, ampara e guia.
Senhora, vossas lágrimas tão belas
Assemelham-se a fúlgidas estrelas:
Gotas de luz nas trevas da agonia.
Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza”)

("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")
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EDUCAR
Educar!
Tão significativa palavra – seis letras apenas para servir à vida.
Educar!
Amar é educar!
Educar é amar!
Educar – sim, mas também educar-se!
Assim, educai-vos!
E educai:
a voz,
os gestos,
a palavra,
os sentimentos,
as emoções,
as relações sociais.
E conquistai a paz com Jesus!
Um irmão

CORAÇÃO DE MÃE
Olá,
Se o seu coração de mãe dói pelo desamor dos filhos, sorria e veja se os seus
cuidados e suas atitudes foram corretas ao longo de sua educação.
Se sua consciência está tranquila, sorria de novo, pois ser mãe é a prova do amor
incondicional e da tolerância santa.
Se o seu coração de mãe sorri com o enorme amor que tem pelos filhos e eles por
você, sua alma estará próxima à grande paz.
Com amor,
Beatriz
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EIS-ME AQUI, SENHOR!
Jesus não disse que a estrada era atapetada de rosas.
Jesus não nos prometeu facilidades.
Convidou-nos sim ao trabalho árduo de transformar:
o ódio em amor,
a guerra em paz,
a intolerância em indulgência,
a impiedade em piedade,
a mágoa em perdão.
Convidou-nos ao exercício do amor, convidou-nos ao trabalho na Sua Seara balsamizando feridas, aliviando dores, ouvindo, levando palavras de consolação e paz
Irmãos,
Não temais as vozes adversas, as incompreensões, os ditos sarcásticos dos que não
vos compreendem.
Perseverai!
Segui as pegadas do Mestre dos Mestres.
Sabei todos que só há um Caminho – Jesus!
Que só há um roteiro – o Evangelho.
Assim, apesar dos cascalhos do caminho, dos percalços da jornada, dos joelhos
feridos, da alma devastada, de todas as dores, caminhai com o Senhor Jesus!
Jesus nos aguarda...
Que, ao final de nossa existência, possamos todos, de consciência tranquila, dizer
ao Senhor Jesus:
- Eis-me aqui, Senhor! Chorei, sofri, mas venci... Eis-me aqui, Senhor!
Uma irmã

PRESENÇA DE JESUS
Toda casa pode ser uma casinha singela sem riqueza, nem grandes decorações,
nem luxo.
Pode ser uma casinha singela ao receber o irmão necessitado – um pai, uma mãe,
um filho ou filha, um vizinho.
Casinha singela aonde quem chega sinta a presença amorosa de Jesus – o Mestre e
Companheiro de todas as horas.
Um irmão
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