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MIGALHA
Generosa migalha de alegria
Bendita seja a mão que te oferece
Por resposta de Deus às mãos em prece
Na aspereza da senda escura e fria.
Na noite em que te mostras, alvorece...
Bênção, conforto, lágrimas, fatia,
Pano que veste, gota que alivia,
És sementeira da Divina Messe.
Trazes sempre no quadro que te exprime
À lição de Jesus, grande e sublime,
E és apenas bondade ao revivê-la.
Deus te abençoe, migalha viva e santa!
Em cada coração que te levanta
A caridade brilha como estrela!...

Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: ”Auta de Souza”)
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QUE A LUZ DE JESUS ILUMINE A TODOS
Como no nascer de um novo dia, a luz se espalha por toda a Natureza,
assim, Jesus, no nascer de uma Nova Era, veio até nós para mostrar a
importância de sabermos viver em equilíbrio com as Leis de Deus.
Como viver com este equilíbrio?
Estando harmonizado com todas as obras de Criação.
Cumprir com as Leis de Deus, aceitando a Sua vontade, os Seus desígnios,
sabendo confraternizar e respeitar as necessidades de todo ser vivo, procurando
entender como se harmonizar com esta obra da Criação, o movimento da
Natureza.
Todo ser vivo precisa de luz, ar e água.
Precisamos estar bem alimentados, saudáveis e esclarecidos quanto às leis
que regem a Vida, as Leis de Deus.
Como toda semente, precisa encontrar o terreno e as condições adequadas
para crescer, para florescer, para frutificar. A planta - o vegetal - tem
possibilidades de encontrar as condições mais propícias para sua evolução.
Não temos, nós também, condições de encontrar o que precisamos para a
nossa evolução?
Tivemos a presença do Mestre Jesus para nos ensinar o que era necessário.
Tivemos depois a presença e a boa vontade de outros missionários sempre
mostrando o caminho adequado.
O que mais precisamos?
O caminho já está bem esclarecido.
É preciso a luz do nosso crescimento interior para esclarecer em cada
obstáculo do caminho, nos ajudando a evitar cada pedra que tenta nos desviar da
meta exemplificada por Jesus.
Deixemos a luz do nosso interior nos impulsionar para o encontro do
caminho ensinado por Jesus.
Ele espera por nós.
Saberemos chegar até junto dele.
Um irmão em Cristo.

Vigiemos nossas palavras, pois elas têm força, forma, cor e cheiro como o
pensamento. Tudo se inicia no pensamento, e este se expressa em palavras; assim,
vigiemos o pensamento, que tem força, forma, cor e cheiro.
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CONFORME O PLANEJAMENTO DIVINO
Vimos hoje aqui em nome dos maiores que nos governam da Espiritualidade
Superior. Nós que somos simples trabalhadores assim como vocês, que aqui
estamos reunidos, e falo também para o grupo de desencarnados de
trabalhadores, igualmente para aqueles companheiros que já podem ficar no
ambiente, depois de terminadas as manifestações dos mais necessitados,
aqueles que aqui chegam em necessidade, mas que se tornam também
candidatos a ocupar os postos de auxílio que nós todos aqui ocupamos.
Existe, no Plano Espiritual, a hierarquia do Bem, aquela que é a mais árdua
conquista de todos nós, e que possa ser assim também na Terra, pois sabemos
que o candidato a trabalhador espírita deve se preparar para enfrentar muitas
vezes as dificuldades, sofrimentos inesperados, lembrando que esse é um
caminho de pedras que todos, sem exceção, devemos percorrer e, no momento
em que nos propomos a percorrer esse caminho, as dificuldades parecem
crescer nas nossas vidas comuns. Mas não creiam que essas dificuldades sejam
empecilhos, não! São testes, provas diárias que a vida nos oferece e pelas quais
devemos ser gratos.
Falo aqui, repito, em nome do nosso grupo espiritual: somos todos
companheiros, colegas de trabalho, estamos todos reunidos em busca do Bem.
Muitas vezes, as dificuldades parecem inarredáveis, porém, isso não é
determinante. Não existem dificuldades que não possam ser superadas, as que
são vividas hoje no planeta, no nosso entorno, na atmosfera fluídica, psíquica,
assim como na atmosfera em que respiram os trabalhadores do plano físico,
também serão vencidas. E tudo isso é levado em conta no momento em que
realizamos nossas tarefas, e nada disso deverá nos impedir.
Meus irmãos e minhas irmãs, força e coragem. Vamos pacificar nossas
almas, para que possamos trazer de nossa parte as notas melódicas necessárias
para compor a harmonia planetária.
Não se deixem enganar pela aparência do caos. O caos não existe. Tudo
está ordenado, preparado, organizado, conforme o Planejamento Divino.
Sigamos em frente, unidos, de mãos dadas. Vamos prosseguir na certeza de
que cada vez mais nos fortaleceremos por meio da união.
Que Deus abençoe a todos nós que aqui estamos nesta Casa.
Graças a Deus.
Um servidor (Psicofonia)
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DIGNOS DE DEUS
Muitos se preocupam com esta expressão, mas não há motivo para
preocupação.
Todos nós somos dignos de Deus, pois somos todos filhos amados de Deus.
Os merecedores de levar este nome – Dignos Filhos de Deus – são os que
trabalham para a edificação do Reino de Deus em seus corações.
São os que procuram se harmonizar com as Leis de Deus.
São os que respeitam a Criação Divina.
Sim, todos somos Sua Criação, mas aqueles que se esforçam para cumprir e
respeitar essa Paternidade, amando e compreendendo a plenitude da obra
divina, estes sim, estão procurando fazer jus a este nome: Dignos Filhos de
Deus.
São os que olham para o lado e veem seus irmãos, os outros filhos dignos
de levar este nome, Filhos de Deus, carregando em seus corações a vontade de
amenizar a dor, difundir a luz e a alegria, aumentar a compreensão, elevar a
esperança, como fez o outro irmão, irmão maior, Filho de Deus também, como
nós, mas que soube honrar tal Paternidade, difundindo os desígnios e a vontade
deste Pai Supremo, Deus de Infinito Amor, Iluminada Sabedoria e Correta
Justiça.
Espírito Amigo

EXORTAÇÃO
Estendamos os braços, abramos os braços, unamo-nos para que os nós da
vingança e os laços de ódio sejam desatados, para que possamos unir as mãos a
fim de plantar a paz no solo das almas dos homens, semear para que as flores
desabrochem trazendo perfume... do amor.
Nosso Senhor Jesus nos ajuda a desatar todos os nós.
Caminhemos na direção dos ensinamentos do Evangelho, na direção da
concórdia e da paz.
Ouça primeiro, olhe com amor, fale depois, ajudando o amigo que chega,
abraçando-o e dizendo a ele que tudo passa e isso também vai passar.
Nosso Senhor Jesus abençoe todos.
Um Amigo
("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")
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