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AVANCEMOS

Vara a tormenta de granizo e lama
Que te vergasta a noite escura e fria,
E, erguendo em prece a taça da agonia,
Sorve gemendo o fel que se derrama.
 
De alma cansada e pensamento em chama,
Ouve em silêncio a enorme gritaria
Da turba que te fere e calunia
Descendo para a treva que a reclama.
 
De peito aberto por sinistras lanças,
Sob as pedras e farpas em que avanças,
Bendize a senda estreita e atormentada!...
 
Chora, mas segue alçando a luz sublime,
Que, além da sombra que te envolve e oprime,
Fulgura o céu de nova madrugada...

                          Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier, em “Auta de Souza”)
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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.

Há um pastor para o rebanho católico, mas, 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 a Paz de corações do Mestre, o Senhor Jesus. 

Não importa à 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, é porque ainda não compreendemos a lição do Mestre Jesus. 

Aproveitemos este momento para nos juntarmos e formarmos um só rebanho a 

favor da paz, da solidariedade, da compaixão e da caridade. 

Ofertemos alimento amoroso 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

Irmãos queridos, 

Quero falar-vos da necessidade de cuidar. Cuidar exige atenção, carinho, 

compreensão, fraternidade, solidariedade, paciência e indulgência, sentimentos ligados 

ao amor, esse amor que nosso Mestre Jesus não nos cansa de ensinar. 

O QUE IMPORTA É O AMOR 

CUIDAR



Tenhamos fé. 

Nada está perdido. O trabalho do Bem irá, pouco a pouco, penetrar nos ambientes. 

Será o movimento da Luz. 

Para que o Bem chegue até aos lares e à sociedade, é preciso que os seres 

exemplifiquem a verdadeira caridade, que se inicia na Prece irradiando para as mentes 

humanas o Bem como apoio. Convidando, quando possível, para as reflexões sobre o 

Evangelho de Jesus, iniciando pelo Capítulo dos BemAventurados os Aflitos. 

Será oportuno ler os testemunhos das famílias que já vivenciaram experiências 

difíceis, para que acabem encontrando bons exemplos que os ajudem a caminhar 

melhor em direção ao amor verdadeiro, aquele que liberta sem cobranças e sem críticas. 

O amor verdadeiro é suave e brando. Ajuda aos que se perdem a buscarem e a 

encontrarem soluções benéficas para eles próprios. 

Irmãos, estes momentos, que ora vivemos, são para que coloquemos em prática, 

com sabedoria, o que já aprendemos, para que os nossos irmãos nos sigam o bom 

exemplo e possam levantar a cabeça e caminhar com Jesus. 

Muita Paz,

                                           Joaquim - jovem atendido no Lar
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TENHAMOS FÉ

Assim, cuidemos daqueles que estão em sofrimento, estendendo nossas mãos 

amigas. Cuidemos dos que nos são queridos, mas cuidemos também daqueles que ainda 

estão nas trevas, precisando encontrar o caminho de paz em suas vidas. 

E cuidemos de nós mesmos, no esforço constante de vencermos os nossos 

equívocos, de nos esclarecermos sempre através das mensagens sublimes de nosso 

Mestre, para que possamos realmente cuidar daqueles que nos cercam, sejam 

encarnados ou desencarnados. 

Que a Paz de Jesus fique conosco, agora e sempre. 

 Um trabalhador da Casa



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, não deis ouvidos a críticas destrutivas 
movidas pela inveja, com a rebeldia para seguir as regras, regras estas que todos devem 
observar, para que o trabalho de equipe tenha êxito.

 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 deveria 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 

Graças a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. 
Tolerar sem conivência com o erro. 
Tolerar é uma forma de amar. 
Tolerar quantas vezes for necessário. 
Seremos testados a todo instante, pois devemos colocar em prática, na nossa vida 

diária, tudo o que aprendemos através dos estudos da Doutrina Espírita. Esses testes 
poderão vir através de: pai, mãe, marido, esposa, filhos, ou seja, grupo familiar, fila, 
ônibus... 

Infelizmente, nem sempre estamos atentos, vigilantes, e não toleramos. A partir 
daí, surgem: irritação, impaciência e, consequentemente, o desequilíbrio. Tolerância, 
meus irmãos, em todos os momentos. 

Recado de um irmão, amigo da casa. 
Muita paz! 
Paz de Jesus em vossos corações!
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

CORAGEM! AVANTE!

TOLERÂNCIA
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