PERSISTIR NO BEM
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 simples gesto ou um olhar de carinho...
Se você já procura levar um pouco de paz e harmonia, quando encontra um
ambiente de tristeza e discórdia...
... 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, irá se
transformando num servo fiel com Jesus e por Jesus.
Muita Paz!
Um irmão.

TESTEMUNHO
Demorei a compreender a importância do tempo; ele passou e eu não aproveitei
para realizar as tarefas necessárias, aproveitando essa caminhada.
Não façam o mesmo que eu fiz, pois o tempo urge e, quando menos esperamos,
ele nos cobra essa demora. O atendimento, quanto ao que deve ser realizado em relação
a nós mesmos e ao nosso próximo, servirá de base para a nossa reforma íntima e nos
tornará seres bem melhores.
Vejam tudo com carinho para que não lhes falte a caridade, pois o egoísmo não
nos deixa ver a preciosidade desse tempo, que passou tão rápido.
Quando estivermos em condições melhores, não mais cometeremos esses
deslizes.
Fiquem em paz! Graças a Deus!
Um Amigo.

Busquemos a paz em nossas vidas, para ter a paz em torno de nós.
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Ano 14

Lar de Tereza

NO LIVRO D´ALMA
Se tens fé, não te aflija a noite escura.
Ao coração que a lágrima domina,
Ele estende, amoroso, a mão divina
E abre as portas da paz, risonha e pura.
Alivia a aspereza da amargura
E sobre as trevas de miséria e ruína
Acende nova estrela matutina,
Na esperança sublime que perdura.
Se a crença viva te dirige os passos,
Sob a carícia de celestes braços,
Receberás o pão, a luz, o abrigo...
Ama a cruz que te ampara e regenera
E, envolvendo-te em santa primavera,
O Mestre Amado seguirá contigo.

Auta de Souza
(Psicografia: Francisco Cândido Xavier - Livro: Correio Fraterno)
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COM JESUS, COM KARDEC, COM TERESA

PROSSIGAMOS JUNTOS

Uma flor... mais uma... e outra... e outra... quantas! Inúmeras... caem sobre este
Lar – luz. Caem como chuva de rosas sobre o Lar de Tereza. Teresa, 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 em datas especiais, como em setembro
para esta Casa, mas a comemoração melhor é o trabalho, a dedicação às atividades.
A fidelidade à mensagem de Jesus dá a ambiência e a segurança a todos os
trabalhadores e à Casa para o prosseguimento das tarefas de Amor.
Jesus – à frente – Caminho para Deus – nos guia; Teresa nos conduz pelo
caminho – e nestes anos – cada servidor fiel aprendeu que o trabalho na Caridade nos
levará a Deus.
Companheiros de Ideal, os precursores abriram caminho, enfrentaram
intempéries e percalços, às vezes, com lágrimas, fazendo luz na escuridão. Guardaram
fidelidade.
Vós – neste momento de mudanças – sois os seguidores. Tereis de seguir aqueles
que abriram as estradas para que pudésseis caminhar. É compromisso.
Que hoje a mensagem instalada em vossos corações se estenda aos irmãos que
chegarem. Unidos, seremos todos construtores da Nova Era, anunciada por Jesus.
Tende Fé – sempre. Guardai fidelidade.
Jesus está convosco e estará sempre que pisardes caminhos de luz, que
construirdes o Bem, que espalhardes estrelas de Esperança e Amor.
Jesus está convosco sempre que acolherdes o 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 felizes.
Com Jesus, com Kardec, com Teresa e Antônio de Aquino.
Paz!

Aqui nos encontramos, muitas vezes, e, repetimos, para reforçar a nossa
lembrança: redobrem a vigilância. Conhecedores que são todos dos ensinamentos do
nosso Mestre, o Mestre que seguimos - JESUS.
Amigos queridos, tão queridos aos nossos corações,
Caminhamos juntos, lutamos juntos e queremos alcançar a vitória juntos, porque
almejamos a Paz, visualizando um futuro brilhante que é aquele que o nosso Mestre
veio nos mostrar, que é a conquista do Amor por todos e a toda humanidade.
Encontramo-nos no ápice de uma luta pela vitória contra aqueles que ainda
permanecem nas ilusões do mal.
Nesta noite, dizemos aos companheiros do coração que prossigamos juntos.
Vocês terão ainda os corações apertados diante dos quadros que se apresentam:
muitos homens se esquecem de parar para meditar, afastados de Deus, sombras espessas
sobre as cidades com tantos problemas.
A abnegação de cada um, o esforço para acertar, para receber tantos atordoados
(que são irmãos nossos, transtornados, ao ponto de se transformarem em seres
irreconhecíveis), diminuindo as dores. Rogamos a vocês: não esqueçam a vigilância
constante.
Ouvindo a ressonância dos pensamentos de vocês, sentimos o quanto querem
ajudar, sentimos também o quanto amam, o que é muito importante para essa equipe
que se propôs a esse trabalho tão sério e tão importante. Façam a parte que cabe a cada
um, cumpram suas tarefas.
Não se deixem envolver, em momento algum, pelos sentimentos da desistência,
do medo, da dúvida.
Permaneçam juntos, como nos diz o Apóstolo Paulo, apesar dos joelhos
desconjuntados, todos juntos venceremos.
A alegria é imensa do lado de cá, entre nós, quando vemos a bandeira da Paz
erguida por todos.
Recebam, neste momento, os eflúvios de Paz, as flores que envolvem cada um, e
continuem amenizando as dores, pacificando os corações e trazendo o lenitivo para as
lutas redentoras que todos assumiram, porque vocês já têm a certeza de que o amanhã
será um novo dia, brilhando para todos.
Fiquemos em paz e continuaremos nesta luta que é do Amor a Jesus.
Deus abençoe a todos. Muita paz!

Uma irmã.

(“As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier”)
2

Um Espírito Amigo.
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