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 GLÓRIA DO BEM

A anônima semente pequenina

Atirada por mão piedosa e boa,

Parecia dormir no charco, à toa,

Sorvendo o sol aos beijos da neblina... 

 

Depois cresceu, abrindo-se em coroa,

Árvore nobre a frondejar, divina,

Fruto a fazer-se pão que nutre e ensina,

Flor que perfuma, tronco que perdoa!...

 

Assim é o bem humilde que semeias

Pelo espinheiral das dores alheias

Que sombra, provação e angústia encerra...

 

Hoje, singela dádiva perdida,

Amanhã será luz, beleza e vida

Dulcificando as lágrimas da terra.

 

Auta de Souza

 (Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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“E sereis reconhecidos com meus discípulos, se muito vos amardes.”
Fortalecem-se a cada dia os laços que vos unem no trabalho do Bem.
O mundo está repleto de almas que devem se conhecer, mas que, na realidade, não 

se dão as mãos.
“Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento e instruí-vos, eis o segundo.”
Amar para unir e instruir-se para compreender.
Disse Jesus: “Não são os que dizem: - Senhor, Senhor! que entrarão no Reino de 

Deus.” E eis que, ainda hoje, as casas de Oração estão repletas dos que trazem Jesus nos 
lábios e o coração vazio de seus ensinos.

Sem que a Verdade ilumine o coração do homem, a invocação ao Pai estará 
despojada de poder.  Por isso, se quereis que o vosso trabalho redunde em benefício real, 
amai-vos e instruí-vos, ampliando os laços do verdadeiro sentimento do amor que 
tolera, perdoa, compreende e ajuda.

Contudo, guardai uma segunda recomendação do Mestre: “os simples verão  Deus 
face a face.” Guardai a fé e deixai que, em silêncio, ela sustente as vossas obras - Deus 
trabalha em silêncio.

Entendei que, se o Senhor da vida vos concede a bênção de realizardes as obras do 
Bem em Seu nome, é por Seu amor.

  PAZ.

Não existe o melhor, o mais bem preparado trabalhador do Cristo.
Existe, sim, apenas, "o trabalhador".
Para isto nos basta o sentimento de amor e solidariedade que podemos dedicar 

àquele sofredor ou necessitado que estiver mais próximo de nós, seja em presença física 
ou que habite nossos pensamentos.

O trabalhador se distingue quando, no maior tempo possível, ele possa estar 
harmonizado com as Leis de Amor de Deus.

Se nosso coração se compadece de um irmão, abrimos as portas de nossa alma e 
fazemos imediatamente uma ligação com os demais trabalhadores do Bem, aqueles a 
quem chamamos Mensageiros do Plano Maior.

Juntamente com eles, manipulamos forças, que trabalhadas, irão ser 
transformadas em remédio salutar às dores dos mais necessitados, sejam dores do corpo 
ou da alma. 

SOMOS DÍSCIPULOS 
DO SENHOR

O TRABALHADOR DO CRISTO



Nosso trabalho, portanto, é muitíssimo valioso para todas as forças ligadas ao 
Bem. Assim, não  menosprezemos  o  potencial de que dispomos; para tanto, basta-nos 
que estejamos munidos de Fé e muita força de vontade para ajudar todos que se 
acerquem de nós.

Possamos estar sempre preparados para oferecer o copo d'água fria a que se refere 
nosso Mestre Jesus.

Mãos à obra, somos do Senhor.
Graças a Deus.
Muita Paz!

Amadas irmãs,

A máxima "Vigiai e orai" é fundamental para tudo que queiram realizar em suas 

vidas, para o bem de vocês, dos seus familiares e amigos, acabando por contribuir para 

uma psicosfera mais tênue e mais clara do planeta.

Amadas irmãs, não custa, ao acordar, pensar em Deus e dirigir-lhe o melhor 

pensamento; não custa, ao longo do dia, respirar fundo a cada ofensa recebida, a cada 

gesto de desamor, pois, sabem vocês que, ao aceitarem tais vibrações, estarão 

contaminando sua mente, seu espírito, seu dia, e, muitas vezes, nesse afã, cometem-se 

atos desumanos inacreditáveis. Depois do feito, o que fazer?

Amadas irmãs, as pequenas obsessões que deixamos atrair para nós, pela falta de 

vigilância e oração, causam danos enormes, desestruturam relações sólidas, fazem 

sofrer os que amamos e fazem com que nossos corpos fiquem debilitados. Tantas vezes, 

essas pequenas obsessões causam transtornos maiores que as espetaculosas obsessões, 

porque a cada indivíduo contaminado juntam-se outros formando uma multidão de 

seres tristes e desgostosos.

“Vigiai e orai” é a máxima que deveis levar para toda a existência em qualquer 

plano que estiverdes, já que a morte não livra ninguém da má influência.

Paz em Cristo, seu sempre,

Antonio
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VIGIAI E ORAI



Queridos!
Que o Pai vos bendiga!
Que Jesus vos envolva em Sua luz!
Quando as lantejoulas da vida fácil se estendem sobre o solo, arrancadas pelas 

ondas de dificuldades e dores, resta o espírito imortal, que só então desperta para sua 
essência, modificando seus valores íntimos.

Assim, impulsionado por aguilhões acerbos, desembaraçado já do que é inútil em 
si mesmo, olha para o alto, buscando e encontrando as respostas às questões que antes 
nem se importara em formular...

E descobre, admirado, que o Mestre Jesus pacientemente espera que ele, 
amadurecido pelas agruras do caminho, possa finalmente compreender o sentido de 
Seus ensinos e dispor-se a praticá-los.

Nesse momento, impõe-se a realidade do Ser - como membro da carinhosa criação 
do Grande Criador. Ao reformular conceitos arraigados e arcaicos, desabrocha nele, 
finalmente, a luz do entendimento de que é indispensável amar, como lei do todo o 
Universo!

Então, surge o anseio sublime de ser bom, de seguir os passos do Divino Amigo, de 
caminhar até Ele.

Reconhece, com humildade, que a distância entre eles é imensa... Porém, já sabe o 
importante é começar.

Claudicante por ainda não haver agregado em si as virtudes em sua autenticidade, 
decididamente, avança em direção à resplandecente meta de construir um mundo 
melhor, pleno de fraternidade, compreensão, respeito, benevolência, etc.

É esse seu desejo!
Para isso, aciona sua vontade, ultrapassando os obstáculos do trajeto, conservando 

o suporte da esperança da certeza da felicidade que o aguarda na edificação do bem.
Queridos!
A luz, então, é a verdadeira!
Antes, não era notada devido a objetivos desviados e brilhos enganosos...
mas, "os tempos são chegados", disse o Mestre Jesus.
E nós estaremos juntos, apoiando-nos, mutuamente, nos dois planos da Vida, 

entrelaçados nossos destinos rumo à Perfeição.
Porfiai, sem desfalecer!
Estaremos sempre unidos!
Que haja muita paz em vossos corações!
O amigo, Abdalla.
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

RUMO À PERFEIÇÃO
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