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PÁGINA DE FÉ

Alma cansada e triste, alma sincera,

Se a dor por noite em lágrimas te alcança,

Acende em prece o lume da esperança,

Onde o grilhão da mágoa te encarcera!

Ante a sombra que assalta, esfera a esfera,

Se surge a ofensa por sinistra lança,

Na tormenta do mal que investe e avança,

Perdoa, silencia, ajuda, espera!...

Esquecida na cela da amargura,

Não te revoltes contra a senda escura.

Ergue-te e serve, embora torturada...

Luta, chora, padece, mas confia,

Das trevas nasce a bênção de outro dia

Nas promessas de nova madrugada!... 

Auta de Souza

 (Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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Sempre fui racional. Fui conhecido por isto. Jamais acreditei naquilo que, para 

mim, eram baboseiras, pieguice, sentimentalismo.

Imaginem minha surpresa do lado de cá - ou devo dizer, do outro lado da vida - ao 

reencontrar pessoas e ambientes inesperados e me dar conta de que quem, deste lado, 

me afiançou diante dos maiores foi, simplesmente, a velha cozinheira da família, que 

me viu crescer em Minas, e a quem eu nunca mais havia visto!

Pois foi esta senhora humilde, que dedicou o melhor de sua vida à minha família - 

sem jamais ter tido sua própria - e que passava por nós quase invisível, provendo-nos de 

tudo, providenciando nosso conforto, cuidando dos pequenos e atendendo aos adultos, 

servindo a todos em qualquer horário e dia da semana - foi esta senhora, que se dedicou 

por toda uma vida a uma gente que não era a sua, que dormia num quartinho de despejo e 

comia o que sobrava da nossa mesa - foi ela, acreditem, que na espiritualidade velou por 

cada um de nós. Foi quem intercedeu a meu favor, quando aqui cheguei, exausto, doente 

da alma, ferido. Foi ela quem me apareceu resplandecente, e ainda assim, na sua simples 

generosidade, fez de tudo para que tanta luz que dela se irradiava não viesse a me 

ofuscar.

Intercedeu por mim, intercedeu por cada membro de nossa família, pelos 

orgulhosos, pelos arrogantes, pelos perdulários. E pelos incrédulos como eu, para quem 

o que a razão humana não explicasse, não existiria.

E me fez entender, escondendo sutilmente de mim sua sabedoria profunda e 

deixando que apenas seu imenso amor nos iluminasse, que a vida prossegue para que 

possamos prosseguir com nossas conquistas íntimas.

Beijo-lhe hoje os pés, minha Babá, pedindo-lhe perdão por toda uma vida na Terra 

em que não tomei conhecimento de sua presença e do seu amor, que com tanta doçura 

nos acompanhou e acompanha ainda hoje, neste mundo em que estamos.

Seja meu relato um modesto pedido de perdão a quem tanto devo, e não sabia.

Paz a todos.

SURPRESAS



A luz sempre chega para todos trazendo esperança, consolo e novos objetivos, 
rumos a seguir.

Quem está sozinho? Ninguém. Fazemos parte de uma família universal, 
envolvidos pelo amor de Deus, que nos oferece sempre a oportunidade de gratidão 
através do outro que bate à nossa porta, pedindo e implorando, muitas vezes, por uma 
migalha de nosso amor, da nossa compreensão. Não sejamos avaros destes sentimentos 
que já conseguimos, com muita dificuldade, aquilatar o seu valor e tê-los dentro dos 
nossos corações como verdadeiras preciosidades.

Todas as possibilidades de ajuda estão ao vosso dispor, quando ofereceis os vossos 
melhores sentimentos. Vocês ainda não têm como dimensionar estas tarefas de socorro, 
ainda não conseguem vislumbrá-las em suas consequências, mas, já sentem dentro do 
peito as vibrações de equilíbrio que elas vos propiciam.

Quantas dores, quanta falta de fé, de esperança e de ideias mesmo para recomeçar. 
E quando esses companheiros se sentem abraçados por vossas vibrações de carinho, aí 
surge o momento ímpar nas vidas deles. Um novo raio de sol, um aquecimento nas 
fibras mais profundas, a oportunidade. Uma nova oportunidade de sentir e confiar no 
amor misericordioso de Deus-Pai, e isto já ocorre, porque já vos habilitastes nessa 
dimensão emocional.

Tenham certeza do amparo e da sustentação em vossas vidas, uma forma de 
demonstrar-vos o que significa a tarefa em equipe.

                               Joseph

Não deixes para amanhã o bem que possas realizar ainda hoje. A migalha de amor 
que parte do teu coração é fruto que pode saciar a fome espiritual do irmão necessitado 
de luz, ou mesmo a doação material que possas fazer em benefício de alguma família 
carente será sempre o bem, que reverterá em benefício de ti mesmo.

Age enquanto o tempo te favorece. Amanhã poderás ser surpreendido pelo 
irremediável momento que, quando na Terra, todos aguardamos involuntariamente, e só 
então pesarás na balança da vida o vazio que, com tua falta de boa vontade ou com 
indiferença e invigilância, criaste para ti. Aí então reconhecerás, chorando, o quanto 
poderias ter aproveitado apenas doando algo de ti.

Não deixes para amanhã, faze o bem ainda hoje.
Scheilla
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NINGUÉM ESTÁ SÓ

FAZE O BEM AINDA HOJE



Amigos,
A bondade de Deus é incontestável. A oportunidade da vida, a reencarnação é a 

prova do aprendizado na espiritualidade.
O resgate se dá com esforço próprio de cada um durante toda a vida, desde as 

primeiras dificuldades dentro do útero materno até o seu desenlace.
Tenham a certeza, queridos, nada foge à Lei de Causa e Efeito. Deus está acima de 

todos nós, traçando corretamente o nosso caminho.
Nós somos espíritos em evolução. Façamos também do aprendizado de outrem 

uma forma de crescermos também.
Nós somos inteligentes, não precisamos sofrer também, se já sabemos o caminho a 

ser percorrido e todas as formas de agir em nossas vidas.
Estejamos certos de que em todos os momentos de nossas vidas estão conosco os 

amigos queridos; eles não desampararão nenhum de nós.
Pensemos no bem, pensemos na oportunidade de trabalho que normalmente é... 

muito mais difícil, quando encarnados.
Sigamos com a certeza de que nosso planeta cresce na direção da paz, cresce na 

direção da luz.
Sejamos os queridos de Deus, os colaboradores de Sua obra, e façamos de cada 

minuto de nossas vidas, ... amor. esperança, caridade, de um mundo melhor.
Fiquem com Deus.

Por maior que pareçam os problemas e as situações conflitantes que as criaturas 
criam ao redor de si, eis que num dado momento, chegam as luzes do Nosso Senhor e 
isto se caracteriza pela palavra de conforto e carinho, por gestos de compreensão, um 
sorriso amigo e afetuoso.

Oh! Como é balsâmico e regenerador para uma alma sofrida e atormentada por si 
mesma, uma réstia desta luz deste amor.

Os trabalhadores mais afeiçoados a esta atividade de socorro foram outrora os 
socorridos e, em agradecimento ao Pai Maior, hoje se dispõem a tarefas de abnegação e 
enfermagem diante de outros irmãos.

E é assim que a grande família humana amadurece e cresce nos laços de 
fraternidade e solidariedade.

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

A INCONTESTÁVEL 
BONDADE DE DEUS

A BENÇÃO DA SOLIDARIEDADE
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