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MENSAGEM DE IRMÃ

Enquanto a carne em treva brande* a vara
Da amargurosa dor que te alanceia*,
Acende, em paz, a lúcida* candeia*
Da sublime esperança que te ampara.

A fé transforma a noite em manhã clara.
Não te canse o deserto... Ara e semeia
E arrancarás da imensidão de areia
A flor da primavera e o pão da seara...

Que o grilhão* do passado te não prenda.
Faze do amor a rútila* oferenda
Do próprio ser ao mundo estranho e escuro!

E ave de luz tornando ao pátrio ninho,
Encontrarás, feliz, o áureo caminho
Para a esfera de glórias do Amor Puro!

Auta de Souza
(Psicografia Francisco Cândido Xavier - Livro: “Auta de Souza ”)

*brande – agita
*alanceia – aflige, faz sofrer
*grilhão – prisão, corrente
*rútila – cintilante, brilhante
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A atitude de cada irmão para aquele que chega, para acolher o próximo, transborda 
de seu Espírito. 

Palavras, olhares, naturalmente, que tocam e aproximam. 
Mas estes são reflexos que vêm do coração. 
As conquistas do Espírito se acumulam e transbordam, criando campo invisível 

que toca e realmente acolhe quem chega. 
Quem chega não é somente o que vem pela primeira vez, mas também aquele que 

sofre, o que tem dúvidas, e também aquele cuja consciência apontou um desvio e lhe 
cobra acertos e reparos. 

Permaneçamos, irmãos, orando, trabalhando, estudando, pois é isto o que nos diz e 
orienta a Doutrina abençoada dos Espíritos. 

No entanto, não deixem de comungar com Jesus na intimidade de seus corações, 
na hora do recolhimento, para que, dessa forma, possam vir a haurir novas forças e 
condições para acolhimento dos irmãos que Jesus vos coloca por perto. 

Atendamos às necessidades que nos competem e oremos.
Ao redor de cada um, permanecemos nós, deste lado da Vida, sempre que nos é 

permitido. Amando, com cada um, cada sentimento e expressão do bem. 
Quanto nos felicitamos com vossas vitórias! 
Filhinhos desta hora, Jesus segue adiante de nós. 
Permanecei unidos em torno de uma única Luz, que é Jesus. 
E Ele a cada um conduzirá. 
Muita Paz, queridos, muita Paz!

                                                                Um irmão seguindo Jesus

Irmãos queridos,
Vamos lembrar que o trabalho nunca para no lado de cá.
Por isso queremos alertar para a necessidade de contarmos com todos.
Preparo e sustentação. 
Fiquemos atentos, pois precisamos de todos, unidos, para que o trabalho se realize.
Muita paz com Jesus!

                                                        Um trabalhador da Casa

ACOLHENDO... AMANDO... 

TRABALHO DE UNIÃO



Queridos Irmãos, 
Tantos são os nossos irmãos em sofrimento, buscando um carinho, um momento 

de atenção, um gesto de afago, uma palavra amiga. 
Tantos são os nossos irmãos, clamando socorro para as suas dores, pedindo alívio 

para as suas feridas, gritando por alguém que possa aliviá-Ios. 
Tantos são os irmãos que se perderam em seus vícios, em busca dos prazeres 

mundanos, que tanto os fazem sofrer. 
Tantos são os nossos irmãos que, podendo ajudar, não ajudam; que, podendo orar, 

não encontram tempo para as preces sequer. 
Queridos, 
neste momento, clamamos aos vossos corações para que não deixem escapar estas 

oportunidades grandiosas de poderem, como aprendizes do Senhor, servir, trabalhar, 
amar. 

Felizes aqueles que ouvem o chamamento de Jesus e podem responder: “Aqui 
estamos, Senhor!” 

Com estes, que atendem ao chamado, melhores tempos chegarão à Terra. Novos 
tempos alavancados pela compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus. 

E, acima de tudo, cumprindo a vontade de Nosso Pai Maior. 
Que a Paz em Cristo banhe os vossos espíritos, iluminando os vossos corações e 

trazendo momentos de paz, alegria, confiança e esperança àqueles que se acham tão 
desvalidos. 

O carinho, a fraternidade dos que já trabalham com Jesus é o que poderá fortalecê-
Ios. 

Fiquem em Paz! 
Com Cristo, por Cristo! 

                                    De um irmão que muito quer ajudá-Ios.

Tarefa abençoada por Deus 
Realização proveitosa 
Ajuda 
Benevolência 
Alegria 
Luz para nossos Espíritos 
Humildade 
O trabalho no Bem é caminho a ser seguido.
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AQUI ESTAMOS, SENHOR!

CAMINHO



É bem verdade que são muito dolorosas a miséria, a fome, a falta de assistência 
médica.

Mas, crede, queridos irmãos, que não há dor maior do que a ausência de Deus em 
nossos corações.

Por isso, devemos procurar compreender e vivenciar as leis, trabalhando na Seara 
do Mestre Jesus, amando e servindo ao nosso próximo, como desejamos que nos amem 
e nos auxiliem nos nossos momentos de dificuldade.

Só assim, estaremos nos ligando ao nosso Criador, fazendo com que brilhe e se 
expanda a nossa luz interior, fazendo florescer a fé e a esperança de que toda dor é 
passageira e necessária para o nosso aprimoramento espiritual e felicidade futura.

Sofre mais, irmãos, aquele que fecha seu coração para Nosso Pai e nosso irmão.
Por isso, não meçam esforços em trabalhar, em doar o vosso amor àqueles que 

sofrem; e orem, orem muito, porque vossas preces são o bálsamo que aliviará a dor que 
sentem em suas almas.

Que Deus vos abençoe e Jesus vos fortaleça sempre nessa caminhada de luz.
Muita Paz!

                                 Um amigo que muito vos ama.

Irmãos queridos, 
Um leito de hospital tem muito a nos ensinar. 
É um aprendizado de paciência, humildade e resignação. 
São momentos preciosos para nossos espíritos se soubermos aproveitá-los, 
Lembremos sempre que todas, todas, as dificuldades da vida são lições que o Pai 

nos oferece para o nosso crescimento.
Age sempre com resignação e com atenção para aproveitar esses instantes que 

podem significar uma eternidade de bênçãos junto a Deus. 
                          Um irmão em Jesus
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("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier")

APRENDIZADO

DEUS EM NOSSOS CORAÇÕES
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