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ESQUECE

Repara a terra pobre, humilde e boa,
Enlameada ao temporal violento...
A golpes rudes de granizo e vento,
Olvida em paz a injúria que a magoa.
 
Depois, a vida tece-lhe a coroa
De pétalas luzindo ao firmamento...
E, feliz ante o mundo desatento,
Mais se embeleza quanto mais perdoa.
 
Assim também, esquece o lodo e a ofensa.
Que a tormenta de trevas te não vença
A nobreza dos sonhos redentores!...
 
Seja o perdão o apoio a que te arrimes,
E desabrocharás em dons sublimes
Como a terra insultada ri-se, em flores. 
 

                          Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza”)
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I.
Como é bom ouvir nesta Casa o arruído das crianças aprendendo o Evangelho de 

Jesus.
Os dois planos se unem com alegria e esperança nos pequenos trabalhadores do 

amanhã.
Que Jesus nos proteja sempre.

                                                      Uma irmã que vela por esta Casa.

II.
No canto do sabiá, 
No sussurro do vento, 
Ensinamos às nossas crianças através das músicas adequadas a cada fase de 

crescimento, a presença de Deus nos mais variados aspectos da Natureza. 
Canto, sussurro, conchinhas. 
Tudo é de Deus, por Deus feito. 
- Quem fez a conchinha? 
- Como o vento sussurra? 
- Como e para quem cantam os pássaros e o sabiá? - perguntarão as nossas 

crianças.
E diremos: 
- Cantam e sussurram nos lembrando da presença sublime e forte de Deus, em 

nossas vidas, em todo lugar: no fundo do mar, lá no alto no céu, ao redor de nós. 
Levaremos a criança a entender esta presença intangível e definitiva a nos proteger 

em todos os momentos da vida. E, de nossa morte. 
A morte da florzinha e da plantinha gera outra plantinha ou adubo. 
Tudo se encandeia e trabalha de forma cooperativa e solidária. 
As crianças precisam, desde a mais tenra idade, entender como se forma a lei de 

cooperação, que é a presença de Deus, junto a todos, movendo todas as coisas e tudo. 
Dessa forma, implantamos de forma simples e, às vezes, lúdica, a ideia 

fundamental da Misericórdia Divina e de fraternidade universal entre os mundos e as 
coisas. 

Um amigo que estará sempre junto àqueles que 
trabalham com as crianças.

EVANGELIZEMOS



3

III.
Amigos, 
Perseveremos neste caminho em que nos encontramos em direção ao Bem em 

todos os sentidos. Pelos pensamentos, ações, palavras, estudo e trabalho. 
O momento é propício ao desenvolvimento do Bem que conduz, que socorre, que 

realiza e que transforma a cada dia a todos, mesmo os que estão distraídos ou cansados 
em suas caminhadas. 

Sejamos os que exemplifiquem o bem que toca a cada um nesta grande empreitada 
em favor de nosso Planeta. 

Jesus é a meta para seguirmos o Bem, a fim de que possamos cumprir com o que 
assumimos e aceitamos antes de encarnarmos.

Vamos nos unir nesse verdadeiro mutirão do Bem.
Evangelizemo-nos no trabalho com Jesus.
A Paz de Jesus! 

                                                  TrabaIhadores do Lar de Tereza

FUI SUBINDO, SUBINDO... 
E DESCOBRI

Queria soltar uma pipa.
A pipa era eu.
Queria estar bem lá no alto, lá no céu, pertinho de Deus.
Queria soltar muito esta pipa.
Sempre sonhei estar bem lá em cima, juntinho a Deus.
Um dia, virei uma pipa.
Fui subindo, subindo.
Alguém lá embaixo repuxava uma parte de mim que me fazia olhar para baixo, 

mas, uma força maior me puxava, talvez meu desejo desde pequeno de querer subir lá no 
alto, bem lá no alto, lá no céu.

Cheguei ao céu e descobri.



Irmãos Amados,

Que Deus nos abençoe. 

Venho hoje com a permissão do Pai para vos falar. 

Oh! Quanta alegria de estar entre vós, venho, pois, para vos lembrar e recordar a 

Bondade do Mestre.

É preciso que, de nossos corações, Seus ensinos saiam, envolvendo a todos que 

encontrarmos em nossos caminhos. 

Irmãos queridos, tenhamos o olhar da misericórdia e da compaixão. 

Todos os que de nós se aproximam são filhos do mesmo Pai, são nossos irmãos. 

Olhemos com o olhar caridoso, fraterno, lembremos como Jesus acolhia a todos. 

A missão principal de nossa Casa é o acolhimento, acolhimento daqueles que 

trazem feridas na alma.

Não nos iludamos, envolvamos a todos nos sentimentos fraternos, amigos, 

consoladores. 

É isso que Jesus espera de nós: que amemos conforme Ele nos ensinou.

                                                       Um trabalhador de Tereza

Sejamos um ponto de luz na escuridão de egoísmo e orgulho e, assim, possamos 

ofuscar o nosso próprio orgulho e egoísmo, ainda presentes no atual estágio evolutivo 

da sociedade terrena, terminando por extirpá-los de nós. Que possamos modificar a 

nossa vida a cada nascer do Sol. 

Graças a Deus, meu querido Jesus.

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

ACOLHER... COMO JESUS

LEMBRETE
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