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ALGUÉM ESPERA

Ouve!... Reinam lá fora o gelo e a ventania

Por linguagem da noite ao coração inquieto

Dos romeiros da dor, suportando sem teto

Penúria e solidão na jornada sombria!...

 

Ouve mais!... Rente ao lar, alguém se te anuncia,

Acena com brandura e fala em tom discreto,

Solicita em favor dos famintos de afeto

Uma réstea de paz, um raio de alegria...

 

Ouve!... Ergue-te e sai!... Na estrada, ao desabrigo,

Doce mão se estende e anseia estar contigo

Para mostrar-te a vida em sentido profundo!...

 

Esse alguém é Jesus, cuja fé não descansa,

Pedindo-te consolo, assistência e esperança,

A serviço do amor na redenção do mundo.

 

Auta de Souza

Livro: “Auta de Souza” 

Psicografia: Francisco Cândido Xavier  
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Hoje, como outrora, muitos cristãos se apoderam da tarefa espiritual procurando 
refletir nela seus recalques e decepções.

Como ágeis artífices do mal, procuram incrustar o veneno da discórdia e do 
desentendimento nos grupos espíritas, procurando implantar a desordem.

Infiltram-se, com orgulho, ditando ofensas e procurando atingir mentes frágeis e 
melindrosas, dividindo e dilacerando o trabalho de eras no soerguimento de almas 
marcadas pela dor.

Trabalhadores espíritas, esse mal só vos atingirá, se não estiverdes calçados na 
prece e no esforço sincero de reforma íntima.

Lembrai-vos do exemplo do Divino Mestre que colocou a humildade e a caridade 
como regras da vida espiritual.

Aplacai vosso orgulho e vaidade e deixai transparecer, através de vossos atos, toda 
a Bondade do Cristo.

Templo Espírita é o Templo de Luz, reflexo do Consolador Prometido, e fidelidade 
aos princípios traçados por Kardec.

Vigiai e Orai, trabalhadores, para que a sombra não venha obscurecer as luzes que 
do alto se projetam sobre vosso Lar.

Lar que é de Tereza e de todos nós.
Convertei para o bem o que de mal tiverdes executado em vossa vida.
Vosso lugar é aqui onde vos encontrais e o tempo é o agora.
Não vos iludais com os sonhos e as ilusões que a mente sorrateira cria, buscando 

afastar-vos do ideal.
Só na Seara do Cristo encontrais refrigério e alívio para os males que vos atordoam 

a alma.
Trabalhai com afinco, desempenhando a obra que o Pai vos confiou, elaborando 

planos de apoio ao próximo, interligando vossos melhores recursos psicológicos e 
físicos.

Quem muito se dá muito terá direito de receber.
Estendei, sem orgulho e vaidade, vossas mãos em direção a todos os necessitados 

que cruzam vosso caminho. Lembrai-vos de ver o rosto do Cristo no olhar desses 
irmãos.

Agora é a hora de erguerdes a fronte e programar o futuro. Junto de vós estamos 
nós, protegendo e aguardando o melhor de vosso querer e de vossa vontade. Não 
fazemos o que vos cabe fazer com vossos esforços, mas iremos vos amparar sempre que 
apontardes, com coragem, na direção de vossa reforma íntima.

PREITO DE GRATIDÃO



Hoje, irmãos, como peregrino que busca a verdade e cansado dos sofrimentos que 
a vida me impôs, venho aqui para agradecer os benefícios aqui recebidos nesta casa de 
oração e paz.

Aprendi muito aqui, haurindo forças para rever minha caminhada rumo ao mais 
alto.

Escola de luz e local de repouso e refazimento, onde lições vivas do Evangelho de 
Cristo permeiam a alma de todos que aqui chegam.

Casa de Tereza, obrigado!

Por que a procuras ao teu redor, se ela deveria estar dentro de ti?
Ora, querido irmão, ora e silencia. Porque, ao orar, te ligas com o Pai e seus 

mensageiros de luz. 
Elevas-te. Depois, silencia e medita, para que as energias espirituais se expandam 

e todo o teu interior se ilumine e fortaleça.
 Então, terás condições de compreender e aceitar o teu irmão tal qual ele é, e não 

como tu gostarias que ele fosse.
Ao aceitá-lo, estás lançando em teu coração a semente da humildade.
Cultiva esta semente, querido irmão, pois esta é uma virtude ainda muito 

desconhecida dos homens.
E, com fé, fortalecendo a tua confiança no Pai e a esperança em dias melhores, não 

só para ti, mas também para toda a Humanidade, trabalha, serve ao Pai e ao próximo, teu 
irmão de caminhada. Só assim terás mente e coração pacificados, sem ideias funestas.

Terás construído a paz dentro de ti e daí, irradia esta paz para aqueles que te 
cercam, que te amam ou te odeiam, enfim, para a toda a Humanidade.

Que Deus, Pai de Infinito Amor, derrame sobre todos suas bênçãos e fortaleça a 
todos na construção dessa paz interior, para que o seu reino possa se instalar em todos os 
corações.

Paz, muita paz, no coração de cada um de vocês.
E muita alegria com a oportunidade do trabalho que chega para vocês.

Artur 
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PAZ



O tempo, caracterizando bênção de concessão a todos os filhos da criação, renova-

se constantemente no vai e vem das experiências consecutivas.

Quando na experiência terrena, desfrutando das energias exultantes da juventude, 

guardemos conosco as bênçãos da disciplina, para que o nosso esforço possa desfrutar 

da melhor forma da concessão das horas, patrimônio sagrado de todos os filhos da 

criação.

Eis aqui quatro itens que nos garantirão a paz no amanhã.

1 - Sejamos fiéis a Jesus, guardando no coração quatro verbos que poderemos 

utilizar incondicionalmente: perdoar, sorrir, calar e entender.

2 - Amemos o nosso Mestre maior, aceitando na caridade o roteiro de cada dia, 

independente da posição em que nos encontrarmos no decorrer das horas, na escola ou 

no trabalho, em casa ou no trato social, no atendimento aos enfermos ou no conforto aos 

mais velhos.

Lembremos ainda que até mesmo quando nos encontrarmos a sós, valendo-nos da 

prece, poderemos, com as nossas vibrações, servir e auxiliar com o nosso Mestre Jesus.

3 - Permitamos que Jesus se torne melhor amigo, aprendendo com Sua Compaixão 

a cultivar o bem e esquecer o mal em todas as situações e com cada irmão.

4 - Façamos do Senhor a nossa influência maior:

No final de cada dia, em oração, perguntemos a nós mesmos o que fizemos das 

horas.

Assim, das pequeninas migalhas do nosso esforço diário, chegaremos, um dia, ao 

grande amanhã, onde, admirados, nos surpreenderemos banhados de luz, a refletir o 

Amor do nosso Mestre, Amigo e Senhor.

Scheilla
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

AOS JOVENS
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