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CENÁCULO DIVINO

Na subida cristã, procura o asilo

Que o coração cansado te oferece,

Lá dentro a fé sublime refloresce

Aureolada de júbilo tranquilo.

Para atender ao Mestre, para ouvi-Lo,

Acende, fervoroso, a luz da prece...

E que teu sonho, em lágrimas, se expresse

No mais santo e mais íntimo sigilo.

Verte a agonia amarga do teu peito

Nas dadivosas mãos do Amigo Eleito

E alça o dorido olhar de peregrino!

E eis que Jesus, na benção que te acalma,

Surgirá redivivo na tua alma

Convertida em cenáculo divino.

Auta de Souza

 (Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Cartas do Coração”)
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Quantas estradas no mundo...
Quantos caminhos...
Só um caminho, no entanto, nos leva ao Pai!
Mas, desavisados, surdos e cegos, vimos, através dos tempos, nos desviando do 

caminho certo.
E, agora, vivemos um momento só nosso.
Não mais a porta larga da ilusão: agora, só a porta estreita nos é oferecida.
Escolhei-a, pois é a porta da vossa redenção.
O Caminho, a Verdade e a Vida - JESUS.
Pelos séculos, fizestes as escolhas pelo vosso livre-arbítrio.
Hoje, não quereis mais as dores nem os sofrimentos.
Não desejais mais sofrer?
Então só há uma estrada a percorrer, uma nova estrada - a do Amor.
"Amai-vos uns aos outros como eu vos amei." - disse o Mestre.
Amai, perseverai.
Os obstáculos deverão ser as alavancas de vossa ascensão espiritual.
Caminhai com Jesus. Segui-lhe as pegadas.
Vivei as lições de amor e perdão do Cristo e não desanimeis.
Que importa se a jornada começa hoje? Ide em frente!
As quedas, os erros são experiências para o futuro, para que amanhã não se 

repitam.
Coragem! Ânimo!
O Pai está conosco!
O Divino Pastor orienta suas ovelhas e as leva ao aprisco do Pai.
Sigamos todos com Ele - o Enviado do Pai - Jesus!

Um amigo

Benditos sejam aqueles que olham e veem o Bem para ser feito.
Benditos sejam aqueles que falam sobre o Bem e o fazem. 
Benditos sejam aqueles que trabalham com amor e ajudam.
Benditos sejam aqueles que ouvem e distribuem o Bem através da palavra.
Benditos sejam sempre, aqueles que inspirados por Deus levam o Bem por onde 

passam, cumprindo a Sua Vontade.
Uma amiga espiritual

O ÚNICO CAMINHO

BENDITOS SEJAM!



Por algum tempo, vivi na escuridão devido a uma depressão, que, no meu caso, foi 
iniciada a partir de uma fase de insatisfação.

Certo dia, tive forças para levantar-me. Abri a janela e vi o céu azul enfeitado por 
nuvens bastante alvas.

Fiquei emocionada. O que via, diante de mim, assemelhava-se a uma tela pintada 
com muito amor por um artista genial.

Então pensei:
- Muito obrigado, Senhor, por tudo o que tenho, mas, acima de tudo, meu Deus, por 

não teres atendido ao meu desejo de possuir aquilo que ainda não posso receber.
E tudo na minha vida mudou desde então...
Hoje, no Além, sei que não há como abrir aquela mesma janela, porém, existem 

outras formas pelas quais posso enxergar coisas belas, feitas pelo Criador. Sei também 
que posso ser feliz sem ter nada daquilo que desejava, porque o mais importante é 
abrirmos a janela da alma, fazermos as mudanças necessárias quanto à moral, e 
servirmos, incessantemente, no Bem com muito amor.

Só assim poderemos, um dia, agradecer ao Senhor por termos experimentado o 
sofrimento e, sustentados pela Fé, dizermos, com humildade, a frase inesquecível: 
"Senhor, eis aqui a tua serva! Cumpra-se em mim, segundo a Tua palavra"!

Que Ele nos abençoe, nos guie hoje e sempre.
Entendimento e paz. Graça a Deus.

Uma amante da Natureza

Agradecemos, Senhor,
as bênçãos da vida,
do trabalho,
do sorriso,
do abraço,
da alegria do dever cumprido.
Que o Amor de Deus que nos uniu e a mensagem do Cristo que nos guia possam se 

derramar sobre todos!
Obrigada, Senhor!

Uma irmã espiritual!
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À LUZ DA COMPREENSÃO 

AGRADECEMOS, SENHOR!



Queridos companheiros,
Gostaria de vos dizer umas simples palavras. É um breve depoimento de quem 

muito errou, muito iludiu, muito sofreu.
O conhecimento e a força do intelecto que nos são concedidos como empréstimos 

divinos podem muito nos iludir, quando não seguimos as Leis do Pai.
Esquecemos de nos perguntar: o que nos recomenda a Lei? Qual é o nosso 

verdadeiro ideal?
Não vos deixeis tomar pelas ilusões do mundo - títulos, prestígios, cargos, 

facilidades que fomentam nossas vaidades.
Devemos, sim, indagar: o que é mais importante e está acima de tudo?
Após ter caído em mim mesmo, verifiquei que o mais importante é cumprir o nosso 

dever; usar todos os nossos recursos ao nosso alcance para o trabalho na construção do 
Bem.

Que seja ele abençoado, quando realizado com sacrifício, lutas e desafios.
Somente assim, ao chegarmos ao lado de cá, verificaremos que nossa glória foi 

vencer essas mesmas lutas e dores.
E somente com o dever cumprido teremos Paz.
Que a força do ideal nobre e maior sempre norteie vossos corações.

Um simples irmão

Unamos nossas mãos e nossos corações em torno deste Lar Divino que nos acolhe 
agora e sempre. Este Lar que é de Tereza e de todos nós, encarnados e desencarnados, 
quando estamos juntos em volta de tantos benefícios que recebemos neste Porto Seguro 
cheio de vibrações e luz.

Não se pode agradar a todos, mas tentemos entender, pois somos irmãos, irmãos de 
fé, irmãos sempre.

Precisamos colocar os ensinamentos do Nosso Irmão maior em nossas vidas.
Sigamos com muito amor em nossos corações.
Compreensão, Caridade e Amor, para conseguir driblar as dificuldades que nos 

chegam no dia a dia.
Tenham fé.
Muita paz.
Graças a Deus.

Uma amiga acima de tudo irmã
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

CONSELHOS DE AMIGO
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