
Nº 135/Abr/15

 Lar de Tereza
Ano 11

1

ESTRADA ACIMA

Alma lúcida e bela, alma sofrida,
Sigamos com Jesus caminho afora,
Reconfortando a multidão que chora
Nas retaguardas últimas da vida.
 
Aqui tomba a esperança fenecida,
Além é a mágoa que se desarvora,
Depois, é a grande noite sem aurora
Da penúria que clama desvalida!...
 
Segue, esquecendo a prova que te agita,
Eleva o coração por luz bendita,
Ama, auxilia e serve, quanto possas!...
 
Espalha o amor na fé com que te alteias,
Amenizando as lágrimas alheias,
Teremos Cristo suprimindo as nossas.

Auta de Souza
 (Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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Foi lembrada a caridade como a suprema virtude que levará o homem a patamares 
de felicidade não sonhada. 

Eis o momento neste terceiro milênio do Cristo que compete à humanidade 
assumir a postura corajosa de extirpar suas imperfeições, vícios e tendências com um 
suave olhar introspectivo sem receios. 

Todos recebem, a todo momento, as oportunidades para a prática desta santa 
virtude, apenas percebida por aqueles que têm olhos de ver. 

Necessário se faz estabelecer o exercício disciplinar das conquistas de 
movimentos de amor, como o exercício da paciência, da indulgência, da tolerância, para 
que elas concorram à conquista maior que levará esta humanidade à conquista da real 
fraternidade onde não haverá mais fome nem tristeza, angústia e temor pois o 
movimento de abnegação levará os homens à condição do Bom Samaritano, tocados de 
compaixão onde, abandonarão o interesse pessoal para se debruçar sob o irmão 
necessitado. 

Seja o esforço de todos direcionado a essa prática do bem para alcançar esta 
virtude maior, onde a felicidade porvindoura atingirá patamares inimagináveis. 

Que o amor maior de Deus nos inspire para o bem e que seja o Evangelho de Nosso 
Senhor Jesus a bússola a orientar a nossa caminhada. 

Muita Paz.

Queridos irmãos, 
Glória, Glória a Deus!
"Eu sou a Videira Verdadeira, e o meu Pai é o agricultor". João 15:1. 
Para ser o ramo da videira, é necessário ter firme vontade e suar a camisa, 

trabalhando na obra do Senhor. Ide, o arado vos espera sem hesitações entre dúvidas e 
desejo. 

A acomodação impede o avanço, é como se estivéssemos atados totalmente sem 
ação. Trabalhai, com afinco, para que, no futuro, não muito distante, alcanceis o voo da 
liberdade e, com o mesmo júbilo da borboleta, quando consegue sair do casulo escuro. 

Amados irmãos, só há progresso com trabalho, suor e lágrimas. 
Que nós busquemos ser um raminho singelo ao menos da Videira Verdadeira. 
Paz e Luz a todos. 
Graças e glórias a Deus por tudo. 

                                                           Um amigo

SUPREMA VIRTUDE

O RAMO DA VIDEIRA



Como cristãos, estamos sendo chamados para unir os nossos corações, os nossos 
pensamentos, a nossa vontade e, assim, participarmos deste momento em que toda a 
família cristã, ou melhor, toda a família humana é convocada ao trabalho de união, de 
solidariedade, de fraternidade em nome de Deus.

O rebanho católico tem um novo líder; para nós, significa que é mais um 
trabalhador do Cristo que vem para tentar transformar questões tão importantes que 
deverão ser revistas, pensadas, e, promover aquela paz de corações que tenham como 
Mestre, o Senhor Jesus. 

Não importa a qual religião nos ligamos, não importa a doutrina que professamos.
O que importa é o amor que buscamos distribuir para alimento de todas as almas. 

Amemo-nos uns aos outros. Amemos, e todo o resto nos será dado. 
O Mestre veio para todos nós, para a união de todos nós. Se nos dividimos por 

ideias, por castas, por seitas e crenças, é porque ainda não compreendemos a lição do 
Mestre Jesus. 

Aproveitemos este momento para nos unirmos e formarmos um só rebanho a favor 
da paz, da solidariedade, da compaixão e da caridade. 

Que levemos o amor como alimento para a humanidade tão carente. 
Este é o momento em que podemos mostrar que entendemos que a regra básica de 

Jesus é amar ao próximo e, assim, ir alimentando a chama da união em Cristo, com 
Cristo e por Cristo. 

Paz a todos os homens de Boa Vontade. 
                                                                   Um irmão em Cristo

Ele tem Caminhos.
Ele tem Amor.
Ele tem Misericórdia.
E aquele que a Ele se entrega e de sua água bebe nunca mais terá sede.
E tornar-se-á um verdadeiro manancial dessa água, dessedentando a tantos outros.
Ele é o Pão da Vida, a Luz da alma.

                     Um amigo distribuindo água ofertada por Jesus
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UM SÓ REBANHO, 
UM SÓ PASTOR

ELE É O PÃO DA VIDA



 Perseverar sim. 
Estacionar, recuar, desistir – jamais! 
O caminho é estreito, queridos irmãos, estreito e muito árduo, porém, com 

vigilância, confiança e oração, conseguireis chegar ao final da estrada com a alegria de 
terdes cumprido com a vossa missão. 

Não vos importeis com a incompreensão, com a falta de vontade de seguir as 
regras, que todos devem observar, para que um trabalho de equipe tenha êxito, não deis 
ouvidos a críticas destrutivas movidas pela inveja. 

Avante! 
Segui com Jesus e por Jesus, fazendo a vossa parte, para que o trabalho na Seara do 

Divino Mestre seja contínuo, crescente e produtivo. 
Muita paz em vossos corações, que, muitas vezes, sofrem, afligem-se pela 

incompreensão de quem deveriam auxiliar. 
Coragem! 
Nós, aqui do outro lado, estamos sempre contribuindo, de acordo com a vontade do 

Pai, inspirando-vos para que tenhais êxito em vossas tarefas em prol dos mais 
necessitados. 

Ficai com Deus e que Jesus vos abençoe. 
                                                           Um colaborador anônimo.

Rodamos o mundo, observando as diferentes formas de expressão e ligação com a 
espiritualidade. Fomos atraídos para este Lar de Tereza, que docemente nos acolheu e 
nos convidou a assistir este trabalho no bem. 

De todo o aprendizado, fruto da observação de muitas crenças, concluímos a real 
necessidade do estudo, da prática caridosa, da perseverança no trabalho diário – roteiro 
para o trabalhador do Bem - buscando um aperfeiçoamento harmônico entre as duas 
asas do intelecto e da moral. 

E este trabalho, que consiste no estudo, na caridade e no trabalho de auxílio a tantos 
irmãos necessitados de esclarecimento, corre em sintonia com as falanges de Jesus. 

São observações de um grupo de espíritos aprendizes do Bem, que busca unir-se, 
com boas energias e bons pensamentos, aos trabalhos sérios de real ligação com Deus.
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

AVANTE!  

ROTEIRO PARA O TRABALHADOR DO BEM
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