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ESSA MIGALHA
No reino de teu lar em paz celeste,
Repara quantas sobras de fartura...
O pão dormido que ninguém procura,
O trapo humilde que não mais se veste...

Do que gastaste, tudo quanto reste,
Arrebata o melhor à varredura
E socorre a aflição e a desventura
Que respiram gemendo em noite agreste!...

Teu gesto amigo florirá perfume,
Bênção, consolo, providência e lume
Na multidão que segue ao desalinho...

E quando o mundo te não mais conforte,
Essa leve migalha, além da morte,
Fulgirá como estrela em teu caminho.

                                                    Auta de Souza

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

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

Se pudessem ver o alcance espiritual das músicas que cantais, enquanto em 
trabalho... 

As ondas sonoras, junto com os fluidos trabalhados para cada um, desprendem-se 
de seus corpos espirituais e voam, desprendidos, como pequenas notinhas musicais que 
se dispersam e são colocadas sob a vontade de Deus e vão tocando  várias almas. E ao 
tocá-las se integram naquela individualidade, somando; se o bem ali está depositado, 
ou, trazendo novas perspectivas, se o bem ali ainda não se encontra. 

                                                    Um Amigo

AS ONDAS SONORAS

A cada momento, a vida oferece o ensejo de escolhermos entre a luz e a sombra, 
entre o bem e o mal.

É relativamente fácil ceder às tentações do mal, nas criaturas ainda vacilantes, que 
trilham os caminhos no alvorecer de sua consciência mais dilatada.

Firmar-se em posturas positivas e construtivas é conquista preciosa, que 
proporciona extraordinária sensação de bem-estar e contentamento.

Observa bem! A cada instante a tua palavra, os teus pensamentos, teus gestos, 
podem ser felizes ou não, proporcionando acolhida, alegria, calor humano, ou o 
negativo disso...

Reflete, avalia o que tens feito das preciosas oportunidades de teu tempo na Terra, 
onde o véu do esquecimento temporário te faculta o uso da escolha sem maiores 
constrangimentos.

Escuta teu íntimo, avalia bem o rumo que tens dado à tua vida!
Deus te abençoe.      
                                           Um Espírito Amigo

ESCOLHAS

Querido irmão e amigo,

Sempre que você precisar de uma mão amiga, eleve o seu olhar para o Cristo e peça 

com fervor.

                                                     Um eterno pedinte
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Graças a Deus, amados amigos. 
Fortalecei a fé em Deus pelo trabalho no Bem sem nada temer, pois o medo e a 

insegurança nos levam ao desequilíbrio emocional e espiritual. 
Vamos recorrer à prece nos momentos de incerteza. 
Devemos cuidar do nosso vaso íntimo, com cautela, para que ele não se 

desmorone, porque tempestades virão e só manterão fortes aqueles que tiverem fé. 
A fé acalma e engrandece a alma. 
Com certeza, através do estudo da Doutrina, conseguiremos burilar, cada vez 

mais, o nosso vaso íntimo e, no futuro, perceber o amor em forma de flores no nosso 
coração, e vibrar felicidade plena, irradiando luz para todos. 

Trabalhemos para o bem sempre. 
Votos de paz e luz. 
                                         J. Luiz de Souza
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 GLÓRIA! GLÓRIA! GLÓRIA A DEUS

Nada dura para sempre 
A eternidade é agora 
O que a gente passa e sente 
Tudo o que sofre e que chora 
Logo assim que a gente aprende 
Tudo isso vai embora. 

Nada mais me surpreende 
Já mais nada me devora 
Nada é tudo, tudo mente 
Tudo acaba sem demora 
O que importa é o sentimento 
Que desata nessa hora. 

E é assim que de repente 
Feito as águas da corrente 
Toda a dor se vai embora. 

                                      A. Maria

TODA A DOR SE VAI EMBORA

Alegria de abraçar e receber cada irmão que volta à Casa do Pai - esse é o 
sentimento que devemos guardar ao ver alguém aceitando o convite para caminhar com 
Jesus.

Num mundo voltado para o consumo, o desvario, os excessos – todos os excessos – 
num mundo ligado ao materialismo predominante, falar de Jesus soa distante, às vezes, 
até estranho!

Todavia, o discípulo do Cristo não pode titubear diante da indiferença de muitos – 
alguns entre nós, no seio familiar ou entre amigos.

Que a vida de cada cristão seja conforme os ensinos de Jesus.
Seja o vosso falar sim sim não não – disse Jesus.
Seja o nosso viver sim sim não não também.
Cristão está no mundo para balizar a conduta do homem.
O medo não pode nos impedir de viver os exemplos deixados pelo Mestre, pois Ele 

espera sejamos nós os que conduzirão para Ele essa gente tão perdida em suas dores, em 
suas aflições.

Se o cristão não está com o Cristo – que se esperar?
Sejamos fiéis ao Cristo Jesus.
Fidelidade que se traduz em amor, renúncia, sacrifício, perdão, compaixão.
“Ide, pregai o Evangelho”
Ide todos – a todos aqueles que se encontram distanciados do Amor e de Deus.
A uma só voz – sede a que semeia a paz e o amor.
Diante da dor, resignação.
Diante da revolta, paciência.
Diante da incompreensão, indulgência.
Diante da perseguição, a paz.
Semear – é a tarefa dos semeadores.
E os discípulos do Senhor devem semear. Semear o Evangelho. Semear, vivendo o 

amor e a paz.
                               

                                           Célia

SEMEAR – É A TAREFA DOS SEMEADORE
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