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PRECE A JESUS

Sê louvado, Senhor, pela bendita escola

Da verdade, em que Fé por sol se descortina,

Restaurando de novo a Celeste Doutrina

Em que o Mundo se eleva e a Vida se acrisola.

Templo, celeiro, lar, aconchego, oficina,

Revelação, apoio, entendimento, esmola,

Tudo que ampara, educa, alivia ou consola

Em tudo aqui te exalta a Presença Divina!

Enquanto o Mundo chora, anseia, luta e avança,

Faze de nossa casa um pouco de Esperança

Na construção do Bem à luz que te descerra...

Aspiramos contigo a ser, dia por dia,

Uma forja de paz que trabalha e confia,

Uma fonte de Amor na aspereza da Terra.

Auta de Souza

(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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Paz nos vossos corações.
Aproveitamos o momento feliz para beijar a mão de todos vocês.
Agradecidas ao trabalho do Bem em que vocês se empenham confiantes em Jesus, 

tanto quanto nós mesmos confiamos no Seu Poder e na Sua Bondade. Continuemos no 
trabalho. Diante das tempestades que surgirem, coloquemo-nos em defesa, orando e 
vigiando.

Os obstáculos que se impuserem, procuremos vencê-los com a persistência e 
abnegação.

Todas as lutas que surgirem, desafiando-nos a fé, olhemos para trás e vejamos 
quanto o Senhor Jesus nos ajudou a vencer outras lutas, e, se nos ajudou no passado, não 
será no presente, nem no futuro que Ele deixará de ajudar. Mais do que nunca, a nossa 
Casa precisa se manter firme, seguindo os preceitos do Evangelho de Kardec. Estudo 
com afinco, trabalho com amor. Estudo com a perseverança e trabalho com caridade. 
Estudo, para que possamos divulgar as lições do Mestre e muita caridade no coração 
para que todos entendam que Jesus jamais nos abandona.

Estejamos confiantes, mas, sobretudo, estejamos unidos. A Casa que se divide, cai, 
mas a Casa, cujos alicerces estão fixados na rocha da União e da Fé, jamais tombará. E 
sejamos nós, cada um de nós, pequeninos grãos de areia, sejamos nós, que, unidos, 
sustentemos todos aqueles que venham bater às portas desta Casa, todavia, recebamo-
los com amor, com o abraço fraterno, com o sorriso de bondade, com a palavra de 
esperança, na condição de servos de Jesus, devemos nos lembrar que todos, doentes do 
corpo ou da alma, são irmãos nossos em Deus.

Que nossa palavra se erga sempre na direção do Bem para sustentar aqueles que 
caíram, ajudando-os a levantar, sem jamais acusar, mas sim exemplificar para que as 
lições alcancem o coração de todos.

Que Jesus abençoe o nosso esforço e, mais do que nunca, hoje nos colocamos lado 
a lado convosco, de mãos dadas, caminhando para o futuro, que será para todos nós, um 
futuro de luz e de vitória, se soubermos nos manter, trabalhando e servindo.

Que a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos corações.
Que na noite de Natal, vossas preces se ergam agradecendo as vitórias pequeninas 

alcançadas, mas que também o vosso coração se abra para que, no próximo ano, a 
esperança não vos falte para que possais realizar, através da vossa dedicação, o trabalho 
que Jesus espera seja coadjuvante do Seu trabalho pela humanidade inteira. Muita Paz 
nos vossos corações.

Icléia, para vos abraçar a cada um, beijando novamente as vossas mãos, na 
gratidão que empolga a nossa alma pelo Bem que fazeis em nome de Jesus.

Graças a Deus.

UNIÃO E FÉ



Que Nosso Senhor Jesus esteja com todos.

No limiar de mais um encerramento temporário das nossas tarefas e no começo de 

um novo ciclo de sol e luz, rejubilemo-nos, alegremo-nos e agradeçamos juntos, porém, 

meus queridos, permaneçamos vigilantes, bastante atentos, pois a hora que passa exige 

a nossa atenção. O mundo a que ainda estamos ligados e no qual ainda permaneceremos 

mais ou menos por largo e relativo espaço de tempo, não nos permite acariciar quaisquer 

ilusões e assim é que as lutas e os percalços continuarão a nos convocar os esforços em 

busca de soluções, de acertos, de renovação íntima e pessoal, e ainda mais, as tentações 

inferiores quando mancomunadas com as ciladas e as armadilhas da sombra, persistirão 

tenazes, em vos experimentar a fortaleza e a resistência. Contudo, nada temos a temer, 

se permanecermos unidos e fiéis a Jesus e a Kardec. Aí, indubitavelmente, 

encontraremos, em nós próprios, a força e as respostas que, infalivelmente, nos levarão 

à vitória.

Oração e atividade, movimento e luz. Na oração, encontraremos a excelência da 

confiança. Na atividade, a bênção da construção. No movimento e na luz, meus 

queridos, temos o trabalho e o trabalho, meus amados, é a estrada, e o caminho é a porta, 

é o único acesso aos lauréis imarcescíveis do espírito eterno.

É nesse clima de otimismo, de boa vontade, de luz, de esperança e de alegria, que 

queremos envolver o coração de todos vocês, rogando ao Nosso Senhor Jesus que esse 

clima possa permanecer em vossos corações, perto ou longe de nós.

E o nosso coração deseja um Feliz Natal com Jesus para todos e um Feliz Ano 

Novo de Sol, de Amor e Luz, são os votos de coração da Sheilla a todos vocês.

Aqui, pedimos por bondade e por gentileza que transmitam esses votos a todos os 

nossos irmãos da Casa.

Que Deus esteja com todos.

Graças a Deus.
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ENCERRANDO UM ANO



É Natal! Que alegria!
É o momento de fazermos um balanço de tudo que vivemos nesses trezentos  e 

sessenta e cinco dias!
- O que fizemos de bom.
- O que deixamos de fazer.
- Por que não fizemos?
- Em que podemos melhorar:
Queridos! Quanta reflexão a ser feita!
Do Plano Espiritual, desejamos compartilhar com todos, a alegria de comemorar a 

passagem de Jesus pela Terra e, sobretudo, não deve ser esquecida a prece de 
agradecimento por tudo que nos foi dado por Sua Benevolência.

Gotas luminosas envolvam a todos como uma chuva de luz!
Feliz Natal de Jesus!

Um amigo do Lar

Que o Senhor nos abençoe.
Meus irmãos, o Senhor Jesus nos deixou na Natureza, cantigas suaves, melodias 

variadas para que elas embelezem todos que estivessem tristes, sofrendo...
vejam bem, quando estiverem sentindo solidão, amargurados, procurem um lugar 

à parte e procurem escutar o que nos diz a natureza. Faça silêncio e escutem a melodia da 
brisa envolvendo o nosso rosto, acariciando-nos: ouçamos a melodia do vento 
despertando-nos para a vida - escutemos o canto dos pássaros que vem nos acordar para 
o trabalho que nos espera, procuremos ouvir a melodia do córrego, dando-nos 
tranquilidade, e assim é tudo, cada função da Natureza a nos dar vida e alegria para que 
continuemos a louvar e agradecer a Deus mais uma oportunidade que Ele nos oferece, 
para que cresçamos alegres e confiantes na Justiça do Pai, amando cada vez mais a vida 
que Ele nos empresta e confia.
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

A MELODIA

É NATAL
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