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MÃOS

Harpas de amor tangendo de mansinho

A música do bem ditosa e bela,

As mãos guardam a luz que te revela

A mensagem de paz e de carinho.

Não te afirmes inútil ou sozinho...

Na existência mais triste ou mais singela,

Nas mãos, todo um tesouro se encastela

Derramando-se em bênçãos no Caminho.

Ara, semeia, tece, afaga, e ajuda...

Mãos no trabalho são a prece muda

De nossos corações, vencendo espaços...

E, aprendendo com Cristo, ante o futuro,

Tuas mãos, como servas do amor puro,

São estrelas fulgindo nos teus braços.

Auta de Souza

(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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Quanta beleza, quanto perfume, quantas emoções são revividas com as doces 
lembranças de um passado, de um lugar e de corações amigos. 

Chama-se saudade este desejo de rever tudo aquilo que nos faz acelerar o coração e 
balouçar docemente em memórias tão queridas. 

Todos nós temos as nossas preferências, as nossas afinidades em relação ao 
mundo. 

Quer sejam amigos de outrora, quer seja a lembrança do torrão natal, que nos 
impulsiona as portas da memória. Mas, com o tempo, vamos descobrindo que a beleza e 
a amizade são universais, que elas não são exclusivas de um determinado tempo, de um 
lugar, de uma situação. 

Vamos vivendo, revivendo e nos permitindo ampliar o coração, a visão, as 
emoções, o olhar e perceber o quanto é grande e amoroso o mundo que Deus nos 
permitiu viver e permutar das alegrias nele vivenciadas. 

Existem os sentimentos de posse, de caprichos que nos amarram, impossibilitando 
o nosso crescimento, a nossa expansão. Com o olhar não mais caprichoso, poderemos 
permitir nos impressionar por outras tantas belezas que nos conquistam a alma 
apaixonada. 

É quando passamos a olhar com as lentes da gratidão para o mundo que Deus nos 
permite viver e aprender que tudo é belo, tudo é magnífico, que amigos são todos os 
nossos irmãos de caminhada, que família é a grande família de Deus, a humanidade. 

Sem mais exclusivismos, sem mais as preferências que nos distanciam de novos 
aprendizados, sem mais as posses afetivas e, assim, nos abrimos para um novo mundo, 
derrubando muros e construindo pontes que nos unem e que nos ligam aos laços 
sagrados do Amor, do verdadeiro amor em Cristo. 

E depois de tantas vidas, de tantas experiências, depois de tantas e diferentes 
emoções, não somos mais capazes de escolher apenas uma das fases deste grande 
mundo e de tantos mundos. 

Continuemos, avancemos com determinação e esperança no coração, pois que a 
verdadeira Pátria deveremos alcançar e que Deus nos conduza a todos. 

Um ajudante do vosso coração. 

Perdoar - palavra de ordem!
Perdoar já não há tempo a perder.
Perdoar para reconstruir o amor.
Perdoar para construir a paz.
Perdoar!
Lembrai-vos:
"Perdoai, Pai, pois eles não sabem o que fazem".

Um irmão 

GRATIDÃO PELA VIDA

PERDOAR



No grande livro da vida, o passado já está traçado e pode ser lido.
O presente está sendo escrito, e o futuro é página ainda em branco.
O tempo vira as folhas.
Já podeis ler o passado, podeis escrever o presente e o futuro poderá não vos 

surpreender tanto.
Aquele que crê sabe porque crê, porque se esforça por melhorar e escrever nas 

páginas do presente um futuro de luz. Ele é aquele que com o Cristo segue confiante, a 
cada dia, fortalecendo-se nas obras do Bem.

Não é preciso ter a aflição da busca, pois o Senhor vos coloca onde já tens 
condições de atuar.

E, atuando no Bem, escreverás as páginas do futuro que o tempo irá virar, e as 
surpresas serão boas e felizes, pois a Misericórdia de Deus é infinita.

Escrevei, pois, cada um, no grande livro da vida, relendo o passado e acertando o 
presente.

Nada dura para sempre, 
A eternidade é agora.
O que a gente passa e sente,
Tudo o que sofre e que chora,
Logo assim que a gente aprende,
Tudo isso vai embora.

Nada mais me surpreende,
Já mais nada me devora,
Nada é tudo, tudo mente,
Tudo acaba sem demora.
O que importa é o sentimento
Que desata nessa hora.

E é assim que, de repente,
Feito as águas da corrente,
Toda a dor se vai embora.

Antonio Maria 
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LENDO O PASSADO - 
ESCREVENDO O FUTURO

NADA DURA PARA SEMPRE



Graças a Deus... 
Queridos amigos, aqui estou no trabalho da humildade, a mensagem de Francisco, 

que procuro desenvolver em mim e naqueles que me cercam. 
Que os espíritos que aqui vieram, com a permissão de Tereza, possam 

compreender a necessidade de sermos humildes... 
O nosso trabalho franciscano ainda vai continuar por muitos séculos... 
É que nós estamos vivendo muita dificuldade no planeta Terra, mas não são tantos 

séculos assim, é porque o milênio passa muito mais rápido do que vocês pensam... 
Mas sejam humildes no trabalho e, principalmente, no estudo.
Dedicai vosso tempo livre para estudar, estudar, estudar, para compreender os 

ensinamentos do Nosso Mestre Jesus e também aquilo que a Ciência dos Homens tem 
desenvolvido, isso tudo é muito importante para evolução dos nossos espíritos.

Sede humildes, simples, porque temos que entender que este planeta ainda é muito 
pequenino, muito pequenino, mas ele é um beneficiário do grande amor de toda a nossa 
falange Franciscana e de muitos outros irmãos que vieram como nós servir Nosso 
Mestre Senhor Jesus Cristo. 

Que a Paz desse grande Amigo e Irmão Mestre Senhor Jesus e que a força de 
Francisco de Assis esteja sempre ajudando nossa caminhada de muito trabalho, mas de 
muito amor ao próximo. 

Que assim seja, 
Graças a Deus. 

Viemos de longas caminhadas onde vivíamos ocultos sob as mais várias máscaras, 
e agora que nos propomos a crescer, nós as retiramos e nos olhamos tal qual somos. 
Observamos, pois, com muito cuidado, todos os defeitos e vícios que ainda guardamos, 
procurando refazer nossos caminhos.

No momento, estamos sendo convidados a escolher a porta estreita ou o portão 
largo dos prazeres e facilidades que o mundo nos oferece.

Que as nossas dores sejam pacientemente suportadas hoje, para garantirmos a 
nossa tranquilidade de amanhã.

Abençoemos e protejamos todos os que foram colocados em nosso caminho 
dando-lhes a oportunidade de crescimento com a nossa firmeza e fidelidade a Deus.

Muita paz para todos.
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

O TRABALHO 
NO BEM É ETERNO

REFLETE CONOSCO
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