Ano 14

O futuro que aguarda a Humanidade é radiante e luminoso.
Jesus – à frente – nos conduz a todos.
Sigamos! Sem titubear.
Deus vos abençoe.
Paz no mundo! Paz do Cristo! PAZ!
Um jovem amigo de sempre

ERGUER VIDAS PROFANADAS
Olhos cabisbaixos.
Lágrimas escondidas que já não se manifestam mais.
Sorriso perdido, infância perdida num labirinto de dor.
Sonhos que já não florescem mais.
Perda total da dignidade humana.
Assim é, irmãos queridos, a vida íntima daqueles que se entregam ao vício das
drogas e do álcool.
Num panorama íntimo tão obscuro, refulge ainda, mesmo que nublado pelas
nuvens do desequilíbrio, o sol da esperança.
Através da esperança, que não se extingue em nenhuma vida, podeis alavancar a
vida destes irmãos caídos neste mundo de dor.
Atentai a esse eterno pedido de socorro dos irmãos aflitos pelo jugo de tantas
dores.
Estendei vossas mãos e procurai fazer de tudo para o soerguimento dessas vidas.
Ide até eles, abraçai-os e ofertai-Ihes o bálsamo da Doutrina Espírita que conforta
e liberta.
Através desse apoio, podeis erguer essas vidas profanadas, restaurandoIhes a
alegria de ser livre.
Um Espírito Amigo

LEMBRETE
O tempo tudo renova, tudo cura, faz e desfaz! Confiemos! Perseveremos
na oração, no amor a Deus e ao próximo. Vivenciemos o Amor que Jesus nos
ensinou. Que seja a Caridade a nossa bandeira!
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MÁGOA
Muitas vezes sonhei na Terra ingrata
O paraíso doce da ventura*,
Vendo somente o espinho da amargura
Que as nossas tristes lágrimas desata;
Somente a dor intérmina que mata
A alegria mais lúcida e mais pura,
O veneno da acerba* desventura
Que fere em nós a aspiração mais grata.
Se apenas vi, porém, a mágoa intensa
Que rouba a luz, o amor, a paz e a crença,
É que a dor da minh’alma em tudo eu via.
E aumentava minha íntima tristeza
Vendo em tudo, na própria Natureza,
A mesma dor que eu tanto padecia.
* ventura – felicidade
* acerba – penosa, difícil, dura
Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: PARNASO DE ALÉM-TÚMULO)
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O PENSAMENTO

FUTURO RADIANTE E LUMINOSO

Por quantos caminhos um pensamento pode ir?
De bom grado, como procurando as flores em um brejo, ou, aborrecido,
reclamando da sorte, sem ver as almas necessitadas que vão sendo relegadas, próximas
aos seus passos.
O pensamento tem que ter uma direção. Não podemos deixá-lo sem um bom
propósito de ter uma intuição apropriada.
O pensamento é como um pássaro ágil de asas vigorosas.
A nossa vontade é que direciona nosso pensamento.
Como iluminar a vontade para que ela encontre caminhos floridos aonde
conduzir o pensamento?
Vamos pensar em coisas boas, vamos nos lembrar dos bons exemplos, vamos
pensar naqueles que trouxeram bons momentos para a humanidade.
Conduzamos nossos pensamentos a prados floridos, em regiões onde o Amor
triunfa, onde a beleza progride e floresce, onde as crianças sorriem, onde os velhinhos
ainda cumprimentam os outros com alegria.
Pensemos no Bem.
Pensemos no Amor, no grande Amor de Jesus e na Candura de Maria. E esse
Amor em nós se espalhará ao redor e se estenderá ao mais longe até alcançar toda a
Terra.
Um Amigo

Para evoluir, precisamos, como Espíritos, encarnar e reencarnar, ir e vir. Vida na
Terra e vida no Plano Espiritual.
O homem traz em si, de tempos imemoriais, a ideia da vida além da morte,
da sobrevivência do Ser e da existência de uma Inteligência Superior que tudo
governa.
Já encarnamos em todos os quadrantes do planeta, em diferentes épocas. Rimos
e choramos. Vivenciamos experiências múltiplas para o aprendizado necessário
do Amor
Ah! Mas quantas vezes esse amor expressou-se possessiva e egoisticamente!!
“Amor” que se manifestou como opressão e escravidão.
E esse “amor” – também à riqueza, a posses, à beleza, à matéria, ao poder –
degradou-nos, levando-nos à falência moral. Quantas lutas em nome do “amor ao
povo”. E assistimos, na História, ao desmoronamento de impérios e reinados.
O Amor de Deus nos criou. O Amor dos Benfeitores nos amparou sempre em
nossa evolução, contudo, perdidos no próprio egoísmo e mergulhados no orgulho,
resvalamos na degradação de nossas almas.
No Plano Espiritual, o compromisso com o Bem e o Progresso. No planeta, o
afastar-se do cumprimento do que estava gravado em nossas consciências, fugindo de
nós mesmos.
Há longo tempo, o Pai nos aguarda e nos possibilita sempre nova oportunidade
de ascender espiritualmente, amando como Jesus nos amou.
Nas idas e vindas, acumulamos débitos. É necessário resgatar as promissórias da
alma. Felizmente, também deixamos construções e marcas das conquistas da alma que
fizemos.
Hoje – aqui e agora... nova oportunidade.
Eis-nos aqui num trabalho de amor. Juntos – nós e vós - na Seara do Senhor,
buscando esculpir um novo ser – um ser com virtudes, com braços ativos na construção
da Paz e do Bem.
Podeis dizer: a trajetória é longa!
É fato! É longa sim! Todavia, apressar o passo para, finalmente, caminhar
nas pegadas do Cristo é decisão individual, pessoal e intransferível. Depende de
cada um.
Uma certeza deverá estar conosco: o Evangelho dominará o mundo!
Haverá um só rebanho, um só Pastor!
Depende de vós!
O que pretendeis fazer?
Sabeis hoje que só existe um Caminho da Verdade e da Vida – Jesus!
Se escolhestes caminhar com Ele, colocai a mão na charrua sem olhar
para trás.

DIAS MELHORES VIRÃO
Envolve a todos num forte e querido elo de Fé e Caridade.
Reforça tuas orações e acredita sempre que dias melhores virão!
Já estão por vir!
Acredita e ora! Reconhece em ti uma potência e um aprendiz do Evangelho de
Jesus.
Replica tua fé!
Hoje e sempre!
Um amigo

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