AO ENCONTRO DE JESUS
Felizes vamos ao encontro de Jesus.
Felizes estamos: encontramos Jesus.
Felizes caminhamos na estrada com Jesus.
Suas pegadas são firmes, visíveis na estrada.
Pegadas de luz que levam ao Pai.
Jesus – Caminho, Verdade e Vida
Jesus – Caminho de Verdade e da Vida.
Jesus – Guia, Mestre, Pastor.
Jesus – felizes estamos, felizes vamos caminhando com nosso Pastor.
Um Espírito Amigo

AMAI-VOS, IRMÃOS!
É a maior verdade de todos os tempos e tão pouco compreendida pelos homens.
Como nos preocupamos com qualquer coisinha que nos atravessa o caminho...
Colocamo-nos em nossos pedestais de argila e nos achamos muito importantes.
Não aceitamos mudar os nossos passos para socorrer a quem nos pede ajuda.
Precisamos nos sensibilizar com o sofrimento dos outros.
Somos filhos do mesmo Pai.
Temos condições de aliviar a dor do próximo, basta nos lembrarmos da sementinha que está só esperando por um raio de sol e uma gota d’ água para germinar.
Após os primeiros movimentos, é necessário para a sua permanência, carinho e
amor; e para não deixá-la fenecer, colocar calor no afeto.
Assim é com cada um de nós.
Amor, carinho, afeição e persistência no entendimento do Amor Infinito de
Deus, esta Luz que jorra a todo momento sobre nosso caminho, esperando que cada
um de nós, como promissoras sementes, frutifique e floresça, deixando o odor de suas
pétalas sensibilizar o campo onde nos encontramos.

Ano 14

Lar de Tereza

SEGUE E CONFIA
Alma cansada e triste, alma sincera,
Sorve a angústia do cálix derradeiro!
Guarda a bênção da fé sob o madeiro
Da aflição que te punge e dilacera.
Trabalha, serve e crê, ajuda e espera,
Imitando o Celeste Companheiro...
Um dia, o doloroso cativeiro
Será livre e ridente primavera.
Vencendo ulcerações, trevas e escombros,
Bendize a dor que te enriquece os ombros
Com as chagas do martírio austero e forte.
A cruz que te aguilhoa, dia a dia,
É o luminoso preço da alegria
Na vida que te aguarda além da morte
Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: Antologia Mediúnica do Natal)

(“As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier”)
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CONFIEM SEMPRE

ESPERANÇA

Confiem!
Confiem sempre, mesmo quando as ondas enormes do desânimo estourarem
sobre seus corpos cansados.
Confiem!
Confiem, mesmo quando o planeta agita-se em convulsões de cansaço extremo.
Confiem, mesmo quando a mãe Natureza pede socorro, porque você é o alento,
a luz e a força que sustentam o panorama da evolução.
Confiem! A confiança é prova de fé, da fé que representa o Amor do amado Mestre Jesus, pois só confiam no bem aqueles que possuem a marca do Cristo no coração.
Confiem, pois em cada coração, com fé na Bondade de Deus e na Sua Paz, encontram-se o oásis e a luz para que tudo transcorra conforme o necessário.
É o princípio e o fim, a glória do Pai para sempre.
Com amor,
Antônio

Em mais um ano terrestre que termina, gostaria de dizer algo que alimentasse
suas almas por um longo tempo, no entanto, tudo parece dito e repetido, mas mesmo
assim gostaria de lembrar a urgência da reforma íntima – renovação do ser espiritual
que somos todos nós.
Reformar o que há de profundo em cada ser.
Conquistar as virtudes exemplificadas por Jesus.
Nada valerá, nada restará quando a construção das ilusões despencar.
De cada um, os frutos serão as suas obras.
Então? Mãos à obra!
Trabalho no próximo ano e coragem de olhar para si mesmo e modificar o que
precisa ser mudado.
Com Jesus, sigamos! Com Jesus, um futuro de luz nos espera!
Um Espírito.

Esperar...
Dias melhores,
Vida plena de felicidade,
Estrada iluminada levando nossos pés.
Vida – dom de Deus.
Vida plena – estuante, quando vivida segundo a vontade do Pai.
Felicidade – o que significa?
Felicidade – será ruído, sons confusos, risos?
Certamente, é a consciência tranquila do dever cumprido.
Felicidade – do perdão, da tolerância, da compaixão, do Amor.
Quem passou pela vida com as batalhas comuns a todos,
Quem viveu no trabalho, esforçando-se no dia a dia,
Quem viveu a paz – encontrada no dever cumprido,
Certamente, encontrou a vida plena de felicidade.
Contudo, ainda há na humanidade muita ignorância, muito desconhecimento.
Hoje, homens buscam coisas materiais – Mamon, não o Senhor.
Novas gerações chegam à Terra, Espíritos que precisam de orientação quanto à
vida verdadeira, que precisam conhecer Deus, o Pai.
Vivemos numa época que prefere desconhecer Deus, a vida Espiritual.
Que os pais e educadores, responsáveis pelas novas gerações não abdiquem da
tarefa que lhes foi dada: educar os Espíritos que chegam ao planeta. As antigas gerações
têm por dever esclarecer esses Espíritos.
Eduquem-nos desde a tenra idade – falando de Deus, de Jesus, dos Espíritos
Superiores e seus exemplos.
Várias gerações se encontram para aprender e ensinar.
Com os jovens, os mais velhos não desaprendem a alegria, o riso, a esperança.
Com os mais velhos, os jovens e as crianças aprendem a vida e aprendem a vida
do Espírito e ouvem falar do Criador do Universo.
Amigos,
Espalhem a esperança, a paz, o amor.
Divulguem a Doutrina e a Mensagem de Jesus.
Construir o mundo melhor é tarefa de cada um e de todos nós.
Só a Fé dará forças a todos para vencer o mundo como o Cristo quer.
Paz!
Um irmão.
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MAIS UM ANO...

