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SEMPRE COM JESUS

Não te detenhas! Segue, alma querida,

Vara o próprio caminho em sombra e vento,

Resguarda o coração tranquilo e atento

E enriquece de amor o chão da vida.

 

Não te amargure o temporal violento

Que invade a Terra em fúria desmedida,

De esperança a esperança e lida em lida,

Dissiparás a angústia e o sofrimento.

 

Segue, plantando o bem por onde fores,

Deixando ao tempo o fel das próprias dores,

Por mais que a provação te envolva a estrada!...

 

Além da imensa noite, espessa e fria,

Cristo é o Divino Sol do novo Dia,

Anunciando a Nova Madrugada!...

 

Auta de Souza

Livro: “Auta de Souza” 

Psicografia: Francisco Cândido Xavier  
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"E o semeador saiu a semear..."
Assim começa a parábola contada por Jesus com lição de vida eterna!
Cada semente caiu num trato de terra diferente, mas, tanto o solo como a semente 

pertenciam a um senhor e não ao semeador, portanto, a sua tarefa era apenas a de semear. 
Não era o semeador responsável nem pelo trato da terra nem pela semente.

Por isso, o Mestre não nos fala de cobrança após a semeadura.
Ninguém ignora a importância do tempo: quanto tempo deve transcorrer até que se 

veja o resultado do trabalho realizado?
À medida que o tempo passa, chegam as chuvas umedecendo a terra, ou arrastando 

as sementes para onde elas encontrem mais possibilidades de crescimento.
O senhor da vinha é que determina a renovação do plantio. Ao semeador só cabe 

obedecer às ordens que recebe e se manter fiel àquele que lhe oferece o trabalho, 
garantindo-lhe o futuro.

Eis, queridos irmãos, como Jesus nos permite entender a função que exercemos no 
dia a dia de nosso trabalho de divulgação de seu Evangelho: somos tão só os simples 
semeadores de Sua palavra.

Embora fiéis à tarefa, abstenhamo-nos de julgar os valores da terra que recebeu as 
sementes e tampouco o resultado da semeadura.

Sobretudo, entre tantos que recusam o trabalho humilde de apenas semear, 
aproveitemos a oportunidade da escolha, porque "muitos serão chamados, mas poucos 
escolhidos..."

Entre tantos que servem a senhores que os escravizam tão só para exibirem seu 
poder, sejamos fiéis ao Senhor que ao final do dia nos convida: "Vinde a Mim, vós que 
estais cansados da labuta e descansai um pouco."

Entre tantos semeadores que recebem ordens para semear qualquer semente e não 
se dão conta de que ervas daninhas podem destruir a sementeira, sejamos os semeadores 
fiéis do Senhor que nos torna partícipes da colheita, garantindo-nos a vida pelo alimento 
que provém das sementes que plantamos!

Louvemos o Senhor trabalhando em Seu Nome e por Seu Amor, agradecendo a 
oportunidade de um dia sermos por Ele reconhecidos como parte efetiva de Sua Obra!

Muita Paz!
Um semeador anônimo

RECORDANDO A PARÁBOLA



Glória a Deus nas alturas! Paz na Terra! E boa vontade aos homens...

Doces e iluminadas palavras que ouvimos todo o tempo e de todas as direções a nos 

indicar a direção que devemos tomar nesta caminhada em que estamos.

Sem Deus, nada somos nesta Terra bendita e, somente com os nossos corações 

tomados pela boa vontade, conseguiremos praticar tudo aquilo que Nosso Mestre 

Amado nos ensinou e nos ensina até hoje.

Amemos uns aos outros de todo o nosso coração e só assim instalaremos a paz. 

Precisamos uns dos outros.

Deus utilizou de Seu Filho mais preparado, quando tudo podia fazer.

Jesus veio à Terra num momento tão especial e convidou aqueles que já poderiam 

ajudá-lo. Ele também poderia fazer sozinho.

Preferiram, Ele e o Pai, com o exemplo, demonstrar que só com a união de todos 

poderemos transformar o mundo. Dentro e fora de cada um.

O céu, os espíritos iluminados, nossos protetores, estão cumprindo a vontade de 

Nosso Pai e o desejo de Nosso Governador Espiritual nos sustentando, amparando, 

instruindo e amando.

Abramos nossos corações a Jesus e ele encherá de luz os nossos espíritos.

Que sejam perseverantes, confiantes e trabalhadores fiéis.

Paz para todos.

Um irmão companheiro

Flores do bem vamos cultivar para, um dia, ofertar a Jesus trabalho, muito suor, 

pois na Seara do Cristo não há mais tempo a perder.

Olhemos as nossas mãos, caminhemos com Jesus.

Para plantarmos agora a nossa estrada de luz.

Que Ele nos abençoe hoje e sempre.
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GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS!

LEMBRETE



Hoje, o questionamento do porquê de tantas dores terrenas.
Apesar dos estudos já iniciados, dos debates, das palestras ouvidas e refletidas, a 

verdadeira compreensão da extensão e maravilha dos desígnios divinos ainda não se fez 
profunda e consolidada no espírito.

Tais questionamentos feitos são necessários e importantes a esses espíritos ainda 
em processo de crescimento.

Cada reflexão feita é uma pequenina conta no rosário deste aprendizado maior.
Somos o que somos e para tal recebemos a mensagem amorosa de nosso Bendito 

Mestre.
Se ainda caminhamos com dificuldades, sem compreendermos as diferenças, as 

tristezas ainda encontradas em nosso mundo, é porque ainda não estamos totalmente 
preparados para entender os ensinamentos que nos têm chegado há tempos.

Somos ainda pequeninas crianças, imaturas, que estão no início da compreensão 
do alfabeto, totalmente inexperientes para uma leitura e uma escrita desenvolta.

Aos poucos, vamos entendendo as leis que nos regem e como a elas estamos 
submetidos e vamos angariando conhecimento e força para vivenciá-los.

Vamos compreendendo que os irmãos que sofrem, fazem-no porque se desviaram 
na compreensão dessas leis, deixando-se levar por ilusões, submetidos aos verdugos do 
orgulho, egoísmo e vaidade.

O sofrimento há de existir, enquanto o amor verdadeiro não fizer parte de nossa 
verdadeira vida. A vida que nos eterniza e nos leva em direção reta e precisa ao Pai de 
Amor e Bondade.

Que a paciência esteja ao nosso lado, mas, que não seja mesclada pelo que hoje 
ainda conhecemos bem, como a preguiça e o desleixo, sem levarmos em conta os 
verdadeiros valores de nossa experiência.

A dor é temporária, mas é sublime, se considerada como ferramenta importante e 
imprescindível ao crescimento de todos os filhos amados de Deus.

Consola e ampara os que sofrem porque estarás sendo o trabalhador abençoado em 
todo o processo de criação.

Que Deus abençoe a todos os seus amados, hoje e sempre.
Um irmão, amigo de nossa Casa.
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

REFLEXÃO E APRENDIZADO
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