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Jesus veio ensinar.
Kardec codificar.
E assim hoje já sabemos por onde caminhar, e o Evangelho é o Roteiro.
A Codificação é Recordação.
Revivendo o Evangelho do Mestre Jesus.
Jesus e Kardec – deles não nos afastemos.
A eles guardemos fidelidade.
O Amor de Jesus está convosco.
Uma irmã.

AMOR AQUECENDO CORAÇÕES SOLITÁRIOS

dade.

Que o Bom Deus esteja com vocês.
Passando por aqui, pude receber consolo e acolhimento depois do tempo
em que precisei desfazer-me de miasmas da existência.
Hoje tenho trabalho aqui neste Plano e fico feliz por isso...
Na Terra, muito estudei e filosofei e, pouco “coloquei a mão na massa” de ver-

Amados,
que os novos tempos que se aproximam, gradativamente, encontrem vocês sempre em alerta, com a mente focada no Bem, e o corpo no trabalho constante e incansável da Caridade, trabalho que purifica e purga nossas más tendências.
Mãos à obra! Sem perda de tempo!
Que o sentimento de amor possa tornar-se luz e brilhar para aquecer tantos
corações sofridos e solitários.
Quem ama recolhe as pedras que recebe como flores, pois sabe que elas representam provas para sua evolução e devolve estas pedras diluídas nas lágrimas do
perdão divino.
Com enorme carinho por vocês,
Um irmão em Cristo.

OFERENDA
Nina irmã, devotada mensageira
Dos celeiros de amor da Eterna Aurora,
Deus te abençoe a luz que resplendora
Nos caminhos da Vida Verdadeira.
Vai, minha irmã, por este mundo afora,
Cura a lepra do mal e da cegueira,
Que as tuas mãos de santa e de enfermeira
Mitiguem toda a angústia de quem chora.
Nesta noite de paz e de esperanças,
Guarda no teu escrínio de lembranças
Nossas preces de dúlcida saudade...
Recebe, nas Celestes Primaveras,
Nossas rosas votivas de outras eras,
Nossos lírios de amor da Eternidade!
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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CAMINHANDO COM JESUS...

NA CERTEZA DO AMOR DO PAI

Uma flor... mais uma... e outra... e outra... quantas! Inúmeras... caem sobre este Lar – luz
que se derrama sobre o Lar de Tereza – esta fiel servidora de Jesus, o Mestre Amado.
Companheiros,
Lembrai-vos da fidelidade a Kardec e a Jesus em todas as atividades do Lar.
Mas também dessa mesma fidelidade nas atividades da vida.
A vida deve ser vivida com Jesus.
Sempre há o que comemorar e lembrar – na vida, a comemoração melhor é o
trabalho, a dedicação às atividades no Bem.
A fidelidade à mensagem de Jesus dá a ambiência e a segurança a todos os trabalhadores e à Casa Espírita.
Jesus – à frente – Caminho para Deus – nos guia; Teresa nos conduz pelo caminho – e
nestes anos – aprendestes cada um de vós – que o trabalho na Caridade nos levará a
Deus.
Companheiros de ideal, as ações no Bem abrem caminho para Deus, fortalecidos, os trabalhadores do Amor enfrentam intempéries e percalços, com alegria; às
vezes, com lágrimas, na busca de luz na escuridão dum mundo de prazeres e vícios.
Vós – neste tempo de mudanças – sois os seguidores – é isso! – tendes de seguir
aqueles que abriram as estradas para que pudésseis caminhar.
Que hoje haja determinação em vossos corações para que todos, como irmãos,
construamos a Nova Era – de Jesus.
Tende fé – sempre.
Jesus está convosco – sempre que pisardes caminhos de luz, que construirdes o
Bem, que deixardes, por onde passardes, estrelas de esperança e amor.
Jesus está convosco sempre que estenderdes braços ao aflito – pobre ou rico,
culto ou ignorante, sempre que ofertardes água ao sedento, um prato de comida ao
faminto, conhecimento ao ignorante, luz a todos que chegam carentes de amor e conhecimento.
Duas asas – todos precisarão – para chegar a Espírito Puro – para que possam voar
livres e conscientes.
Com Jesus – com Kardec, com Teresa e Antônio de Aquino,
Paz.

Olhem a luz!
Sigam a luz!
São pontos no horizonte infinito que vêm em nosso auxílio, quando as dores
chegam infalivelmente para todos.
Precisamos nos focar na Luz Infinita de Jesus nos iluminando.
Sempre estaremos mais firmes e fortes para poder enfrentar as adversidades da vida.
Caminhemos confiante na certeza do Amor do Pai por nós.
Muita paz!
Irmão Francisco

Uma irmã
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VIGILÂNCIA, ORAÇÃO E FÉ
Sabedores que somos todos das leis que regem o Universo, precisamos estar
conectados a tudo que nos chega em hora, tempo e lugar; precisamos estar atentos para
que não sejamos apanhados de surpresa e, com isso, cometamos atitudes equivocadas
e, mais tarde, venhamos a nos arrepender.
É preciso ter fé, coragem para mudar as coisas que insistem em nos perturbar,
são como erva daninha que precisa ser retirada.
Deus nos ampara sempre, Jesus está conosco, e Maria nos protege; mas, para
isso, é preciso que tenham coragem, meus irmãos, estas imperfeições que insistem em
querer nos dominar precisam ser alijadas do nosso comportamento.
Sejam mais vigilantes, seus guias estão ao seu lado.
Orem e confiem.
Muita paz!
Um irmão.

LEMBRETE
Se sabemos que a causa de tudo é Deus, porque deixar o mundo padecer tanta
coisa ruim como essa agora? – eis a pergunta que alguns fazem.
Cabe ao homem transformar as atitudes e não deixar o mundo ficar num
contexto tão deplorável.
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