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VAMOS

Não te detenhas... Crê, ajuda e avança!...

Seja dia brilhante ou noite escura,

Nos momentos de paz ou de amargura,

Busca o Mestre da Luz e da Esperança.

No caminho do bem que não descansa,

Agradece ao trabalho que te apura,

E sigamos, felizes, à procura

Da Imperecível Bem-aventurança!...

Não repouses na estrada... Segue à frente,

Ontem, hoje, amanhã... Constantemente,

Marcha ao doce clarão que te ilumina...

Jesus é o Sol de Amor que nos espera

Em resplendente e Excelsa primavera

No Lar Eterno da União Divina.

Auta de Souza

 (Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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A vida, mestra perfeita dos ensinamentos enviados por Deus, requer de cada ser 

humano uma atitude de abertura e acolhimento para que as lições possam se infiltrar na 

mente e na vida de cada um. 

Atitudes e ideias preconcebidas, adquiridas ao longo de muitas encarnações, 

constituem barreira que obstrui a assimilação de novas ideias e conhecimentos, 

obliterando assim o importante aprendizado que o Pai maior convida cada um de nós a 

executar. 

Toda verdade espiritual revelada pelo Plano espiritual se embasa na vida e na 

experiência particular de cada ser. Toda verdade que brota da mente iluminada de 

espíritos de luz necessita da plena assimilação por parte da mente do devoto que se 

coloca na posição de aprendiz sincero dos ensinamentos espíritas. 

Como um vaso que acolhe a água da chuva, assim é a mente do aprendiz que só 

armazena e assimila aquilo de que é capaz de reter e compreender. 

Porém, a verdade é infinita, por emanar de Deus, supera toda a fome de registro 

gráfico e é mais que as escrituras anotadas e faladas já há milênios. As verdades 

espirituais são reveladas lentamente com a evolução da . humanidade. A verdade 

chegará em doses menores, porém certas e seguras e quando puderem produzir um 

efeito positivo na mente de cada um. 

Portanto, vós, que estudais com afinco a Doutrina Espírita, acautelai-vos da 

tendência de a mente cristalizar o conhecimento, vedando os olhos para as novas luzes 

que já descem do céu e se alojam no coração de toda a humanidade. . 

Como uma flor que se dirige para o sol, sem reservas, aceitando o tênue toque da 

luz solar, assim também deverá se mostrar a mente espírita, sempre aberta, sempre 

disposta a aceitar e assimilar seus preceitos. 

O Pai é infinito, e Suas palavras proferidas de forma ininterrupta, visam o bem de 

todos e a evolução do orbe terrestre. 

A aceitação é um hábito e a abertura de vossas mentes vos trará a paz do 

conhecimento que edifica e transforma. 

Renovai-vos no bem! 

 A MESTRA PERFEITA



As águas serenas daquele lago refletiam a paisagem simples daquela pequena 

cidade.

Naquele momento, a pequena Cafarnaum se engrandecia com a mensagem que era 

levada aos lugares mais distantes. Talvez pelo vento... Quem sabe?

O céu trazia uma luz diferente, o brilho era total.

Grande paz era sentida por todos aqueles que partilhavam o grande amor 

distribuído a todos os corações.

Todos se colocavam atentos, esperançosos e felizes.

Daquele momento em diante a Humanidade não seria a mesma.

Grande legado lhe era oferecido. A mensagem estava dada.

Ensinamentos eram falados de forma amorosa.

Por que não tivemos os ouvidos de ouvir? Por que não estivemos atentos? E por 

que ainda procuramos trilhar caminhos que nos levam ao desconsolo e à tristeza.

Ah! Como somos ingratos! Como somos fracos. Tanto tempo se passou e 

aprendemos tão lentamente.

Todavia novas oportunidades são chegadas a cada dia.

Trabalhadores do bem acompanham nossa tentativa de entendimento e 

compreensão, mas ainda vacilamos, ainda nos deixamos levar por valores tão ilusórios 

que só trazem sofrimento.

A voz do Mestre ainda soa distante aos nossos ouvidos.

Ao longe, muito ao longe, O ouvimos: "Sou o Caminho, a Verdade e a Vida..."

Qual o caminho que trilhamos?

Nossa cartilha abençoada é o Evangelho do Mestre, Seus apontamentos de Amor e 

de coragem.

Sigamos em muita paz, sigamos as pegadas do Mestre. Ele estava conosco e ainda 

está. Está quando olhamos apara nós e para nossos irmãos com os Seus olhos de 

verdadeiro e único amor.

Sintam Sua meiga presença. Aprendam a amar.

Muita paz.
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AS PEGADAS DO MESTRE



Nos tempos de hoje, a conscientização das criaturas, encarnadas e desencarnadas, 

é um processo, um projeto de vital importância do mundo dos espíritos. 

Nenhuma transformação real se opera de fora para dentro, a disciplina real é a que 

disciplina o próprio ser, através da conscientização da necessidade de transformação 

própria. E isso se dá quando de fato as criaturas, nós todos, estamos convencidos de que 

é importante, de que vale a pena. 

E assim a Casa Espírita - junto de outras religiões e instituições de benemerência e 

esparzimento da paz no mundo - assumem um papel de responsabilidade nesta tarefa 

gigantesca; e principalmente a doutrina espírita mostra a sua face relativa à educação. 

Compreendamos, todos, a importância da educação como tarefa primordial da 

Casa Espírita e, de modo particular, de nossa casa. 

Um espírito amigo. 

Olá!

Como é bom ter a oportunidade de comunicação. Pena que, muitas vezes, os 

homens não acreditem neste maravilhoso intercâmbio entre planos distintos, mas tão 

necessitados um do outro, para que ocorra a evolução do planeta.

Caras amigas, o reforço que venho dar é a do bom ânimo e um alerta: Não deixem 

que a atmosfera de cobrança e julgamento comecem a nublar o belo futuro da 

empreitada que escolheram. Sejam bons, caminhando sempre para o bem.

Com amor.

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

A EDUCAÇÃO
COMO LIBERTAÇÃO

LEMBRETE
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