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MENSAGEM FRATERNA

Meu irmão: tuas preces mais singelas
São ouvidas no espaço ilimitado,
Mas sei que, às vezes, choras, consternado,
Ao silêncio da força que interpelas.

Volve ao teu templo interno abandonado,
- A mais alta de todas as capelas -
E as respostas mais lúcidas e belas
Hão de trazer-te alegre e deslumbrado.

Ouve o teu coração em cada prece.
Deus responde em ti mesmo e te esclarece
Com a força eterna da consolação;

Compreenderás a dor que te domina,
Sob a linguagem pura e peregrina
Da voz de Deus, em luz de redenção.

Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)
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Jesus já alertou há séculos, todavia, ainda os ouvidos e os olhos permanecem 
cerrados. 

As consequências daí criadas são desastrosas, especialmente, ao acordarem os 
Espíritos no Mundo Espiritual. 

Desassossego, perturbações, pasmo, revolta e incompreensão são sentimentos 
presentes. 

Como vivos? se não há vida pós-morte, segundo o pensamento materialista, 
quando no mundo terreno. 

Como vivos? se com a morte, a vida finda. Grande surpresa!
Ah, amigos! tendes a Doutrina Espírita, abençoada doutrina, que vos sustenta e 

esclarece: assim, vivei de acordo com os princípios que abraçastes.
Divulgai-a sem temor! 
Espalhai-a a todos os cantos. 
Pelas palavras, sim; pelos livros, certamente, mas, principalmente, pelo vosso 

viver. 
É difícil ainda viver os ensinamentos de Jesus plenamente?
“Não somos anjos"- dizei vós; contudo, reconhece-se o espírita também pelos 

"esforços que faz para domar suas más inclinações." 
Dominai-vos; dominai vossas más tendências!
Recordai o Mestre: Tende bom ânimo! Eu venci o mundo.

                                                                                         Um Amigo Espiritual

Perdoar - palavra de ordem! 
Perdoar - já não há tempo a perder! 
Perdoar - para reconstruir o amor! 
Perdoar - para construir a paz! 
Perdoar! 
Lembrai-vos: 
"Perdoai, Pai, pois eles não sabem o que fazem." 

                                                                                 Um irmão

OLHOS DE VER E 
OUVIDOS DE OUVIR

PERDOAR



Ora com constância e fé. 
Nada peças para ti. 
Confia no Pai que tudo sabe e provê. 
Agradece apenas. 
Aceita tudo. 
Quando orares, coloca-te dentro daqueles corações que não sabem balbuciar ao 

Pai nenhuma palavra. 
Pede por eles, pede pelo sofrimento oculto no mundo. 
Sente a dor e eleva ao Pai teu amor, procurando traduzir o murmúrio sofrido de 

almas tristes que só choram. 
Vê as guerras, os danos sofridos pela Natureza, sente as lágrimas de dor de outros 

entes, lágrimas que não são as tuas. 
Coloca teu coração bem junto do coração de todos e eleva ao Pai teu pedido de 

ajuda pela dor de teus irmãos. 
Aos poucos, te sentirás mais irmão de todos e mais unido à vida universal e 

passarás a ser um com todos. 
As barreiras cairão e te sentirás acobertado por Deus que vive em ti e em todos os 

seres.
                                                                Um Amigo

Viemos de longas caminhadas onde vivíamos ocultos sob as mais várias máscaras, 
e agora que nos propomos a crescer, nós as retiramos e nos olhamos tal qual somos. 

Observemos, pois, com muito cuidado, todos os defeitos e vícios que ainda 
guardamos, procurando refazer nossos caminhos. 

No momento, estamos sendo convidados a escolher a porta estreita oferecida por 
Jesus ou o portão largo dos prazeres e facilidades que o mundo nos oferece. 

Que as nossas dores sejam pacientemente suportadas hoje, para garantirmos a 
nossa tranquilidade de amanhã. 

Abençoemos e protejamos todos os que foram colocados em nosso caminho, 
dando-lhes a oportunidade de crescimento com a nossa firmeza e fidelidade a Deus. 

        Muita paz para todos.
                                Um Espírito Amigo
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CONFIA NO PAI QUE 
TUDO SABE E PROVÊ

LONGA CAMINHADA



Qual a escusa para a preguiça?
Qual a desculpa para o disfarce?
Para conduzir-se a Deus, somente com a mão na charrua!
Mão na charrua!
Mente no Alto!
Coração em Jesus!
Muita Paz - é o que desejamos.
- Deixo-vos a Paz, a Minha Paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. - 

palavra do Irmão Maior, para lembrarmos sempre do que Ele nos legou.
Caminhemos de mãos unidas ao Cristo.

                                                                     Um irmão

Nestes dias tão conturbados no Planeta Terra, há de se fazer necessário uma 
higienização mental, precisa-se rever os pensamentos e, principalmente, os 
sentimentos. 

Sabemos o quão difícil é, pois, estarmos todos nós mergulhados numa nuvem 
de maus pensamentos, em atitudes negativas e pessimistas de todos, e vocês captam 
isso, infelizmente; e surgem os problemas, por isso, a advertência para que se faça o 
Evangelho no Lar, semanalmente, para que, aos poucos, possam ser todos ajudados.

Temos a certeza que, de hoje em diante, essa medida será tomada para o bem de 
todos, para a harmonia no lar e no mundo.

Fique atento e não se deixe envolver, coloque o seu pensamento em Jesus. Num 
dia e horário fixos, semanalmente, faça o Culto do Evangelho no Lar.

Muita paz!
Um amigo espiritual          

Uma casinha singela, sem luxo nem grande decoração, com simplicidade, para 
receber o irmão necessitado – um pai, uma mãe, um filho ou uma filha, um vizinho.

Casinha singela, onde quem chega sinta a presença amorosa de Jesus – o Mestre e 
Companheiro de todas as horas.

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

CULTO DO EVANGELHO NO LAR

CASINHA SINGELA

MÃO NA CHARRUA
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