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PALAVRAS DE UM AMIGO
Estamos aqui novamente, companheiros queridos de jornada!
Como é gratificante chegarmos ao nosso Lar de Tereza e reencontrarmos todos
vocês.
O esforço de cada um na fidelidade à Teresa, a Antônio de Aquino e à Icléia deve
ser constante. Eles cuidam muito de todos nós, estão sempre nos desejando uma
caminhada branda, pacífica no compromisso que temos com a Doutrina dos Espíritos.
Os Mentores contam com a dedicação, o estudo e o esforço de cada um.
Formamos uma grande equipe da família de Terezinha de Lisieux, com
Antonio de Aquino, sob inspiração de Icléia e outros Espíritos Amigos.
Estamos iniciando um novo ano, e o nosso trabalho é de grande responsabilidade
no Plano Espiritual e no planeta Terra.
Os Mentores confiam no esforço de cada um para a realização do trabalho de
Amor na Seara de Jesus.
É para Ele, Nosso Mestre, que nós trabalhamos.
Toda inspiração de cada tarefa existente na nossa Casa veio da orientação do
Plano Espiritual, temos Doutor Bezerra de Menezes e até Chico Xavier e tantos outros
Espíritos Superiores, trazendo orientação para que o trabalho seja realizado.
E nós? Somos pequeninos servidores que ainda temos muito que aprender.
É bom lembrarmos que, muitas vezes, as dores, as lutas de cada dia que se
apresentam na vida de cada um são dificuldades, aflições necessárias para o
crescimento dos trabalhadores desta Seara.
Se são necessárias, é preciso que se tenha paciência.
Faça a sua parte no cumprimento dos deveres e das obrigações, seguindo o roteiro
do Evangelho. Isso é muito importante, isso eu posso dizer, com certeza, porque sempre
busquei o Evangelho, e aqui, na espiritualidade, continuamos estudando o Evangelho e
a nossa Doutrina Espírita, preparando-nos para novas encarnações, onde teremos o
compromisso de continuar a trabalhar na Seara da Doutrina Espírita.
Continuem sempre estudando.
Temos compromissos valiosos para o futuro.
Jesus contará com aqueles que são fiéis ao planeta de renovação, então, desejando
que possamos unidos seguir para o planeta Regeneração.
Muita paz em nossos corações, paz e luz para todos nós, é o que deseja o irmão de
todos,
Guido

ALMA QUERIDA
Alma da caridade, viva e pura,
Que abres a mão fraterna de mansinho,
Jesus recolhe a gota de carinho
Que derramas na chaga da amargura.
Essa doce migalha de ternura,
Para quem luta e chora no caminho,
É como a rosa perfumando o espinho
Ou como a estrela para a noite escura.
Como crês? Ninguém sabe... O mundo apenas
Sabe que és luz nas aflições terrenas,
Pela consolação que te abençoa.
Seja qual for o tempo que te exprime,
Deus te proteja o coração sublime
Alma querida e bela, humilde e boa.
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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EVANGELHO NO LAR
Nestes dias tão conturbados que o Planeta Terra atravessa, é necessária uma
higienização mental, precisa-se rever os pensamentos e, principalmente, os
sentimentos.
Sabemos o quão difícil é, pois, estarmos mergulhados numa nuvem de maus
pensamentos, em atitudes agressivas e condenáveis, e vocês captam isso, infelizmente;
em consequência, surgem os problemas; por isso, a advertência para que se faça o
Evangelho no Lar, para que, aos poucos, possam ser todos ajudados.
Temos a certeza de que, de hoje em diante, essas medidas serão tomadas para o
bem de todos.
Fiquem atentos e não se deixem envolver pela intranquilidade, coloquem o
pensamento em Jesus.
Muita paz.
Um amigo espiritual.

CONFIEM EM DEUS E TRABALHEM
Que as flores abençoadas por Maria Santíssima recaiam sobre o Planeta Terra,
abençoando a todos e energizando, pelo seu perfume, as mentes e os corações dos
homens para o Bem, irradiando a compreensão e entendimento acerca de que tudo que
acontece no Planeta é necessário para que todos compreendam e aceitem que nós somos
regidos por Leis Divinas que nos concedem 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. Preparem-se para a grande mudança.
Portanto, confiem em Deus e trabalhem.
Eusébio - trabalhador amigo.

EVANGELHO NO LAR
Se você consegue olhar o outro como seu irmão e espírito imortal em processo de
evolução.
Se, desta maneira, você consegue ser indulgente e compreender os seus equívocos.
Se você já consegue agir com misericórdia, consolando os que sofrem, mesmo que
seja com um gesto simples ou um olhar de carinho.
Se você já procura levar um pouco de paz e harmonia, quando encontra um
ambiente de tristeza e discórdia.
Então, irmão querido, você já está começando a encontrar o caminho de sua
ascensão espiritual e daqueles que o cercam.
Você já está começando a encontrar a paz em sua consciência e, se, apesar dos
obstáculos, você continua a persistir no trabalho do Bem, você, com humildade, está se
transformando num servo fiel com Jesus, por Jesus.
Muita Paz.
Um Espírito Amigo
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CRISTO VIVA EM NÓS
Amigos, irmãos,
O Caminho que leva ao Pai é Jesus.
Jesus desceu à Terra para dar à Humanidade as lições do amor, do perdão, da paz.
Felizes seremos, quando levarmos sua mensagem a todos.
Felizes seremos, quando vivermos o amor que Ele nos ensinou.
Felizes seremos, quando Cristo viver em nós – pelas nossas ações, pelas nossas
palavras, pelos nossos pensamentos.
A Paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre.
Um grupo de irmãos felizes pelo encontro com Jesus.
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