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TRABALHA  AGORA

Pondera o tempo - mar em que navegas,
Invisível apoio que te escora.
Não te afundes no abismo, sendo afora,
Nem prossigas, em vão, tateando às cegas.
 
Glórias, delitos, lágrimas, refregas,
Tudo é feito no tempo, de hora a hora...
Estende o amor e a paz, semeando agora
As riquezas do tempo que carregas!
 
Inda que a dor te oprima e o mal te afronte,
Vive, qual novo dia do horizonte,
Sem que a névoa do mundo te abastarde...
 
Hoje! Trabalha agora, em cada instante;
Agora! Trilha aberta ao Sol triunfante!...
Muitas vezes, depois é muito tarde!...

Auta de Souza
(Psicografia: Francisco Cândido Xavier - Livro: Antologia dos Imortais)
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Como andamos distraídos nos caminhos dessa vida, não olhamos mais para o céu 
e as florezinhas tão singelas que se esparramam nos caminhos, mas não merecem nosso 
olhar. 

A chuva amiga que lava tudo, na Terra, nem pensamos em agradecer! E o Sol, irmão 
querido, inundando toda a Terra, limpando todas as dores, iluminando os caminhos? 

Andamos tão distraídos que nos esquecemos de agradecer a beleza desta Terra onde 
Deus nos fez nascer.                                              

Um Amigo Espiritual

Confiança sempre, 
Dúvidas jamais! 
O Cristo está conosco! 
Se assim é, por que a hesitação? 
Confiai! Caminhai sempre! 
Ele - nosso Amigo, nosso Irmão! 

                       Paz aos homens! 
                                     Paz na Terra! 

                                                      Paz do Cristo!
                                                                             Um irmão

Atenta às tuas responsabilidades enquanto é tempo.
Perdoa, tanto quanto possível. Não guardes ressentimentos.
Cuida de teu falar e de teu ouvir.
Usa teus dons com responsabilidade, para que, ao final de cada dia, possas 

respirar em clima de Paz.
Harmoniza teus pensamentos, não te deixando escravizar pelas ideias doentias, 

que te desviam da trajetória de luz que todos devemos buscar.
Deixa a vida fluir, aprendendo as lições que cada momento oferece.
Mergulha teu pensamento em meditação, procurando sentir em teu íntimo o 

sentido mais profundo de tudo o que há dentro e fora de ti.
Paz em teu coração.                                         Espírito Amigo

GRATIDÃO À TERRA

O CRISTO ESTÁ CONOSCO

LEMBRETES

Lar de Tereza
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA-CRISTÃ DE ESTUDO E CARIDADE

(“As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier”)
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Nada do que ocorre no mundo é acaso ou em vão. 
A humanidade também aprende com seus erros e crimes. 
O aprendizado se faz por tentativas de acerto; mas, uma tentativa pode fracassar, 
aprendemos (pelo menos, deveríamos aprender! - esse objetivo das tentativas) e 
continuamos tentando acertar e vencer as lutas necessárias da Vida. 
Por isso, devemos todos, num momento de provações e testemunhos, vigiar e orar - 
como disse Jesus. 
Oração - na hora presente, tão premente é a oração! 
Orai todos, orai sempre. 
Orai pela humanidade e pelas nações, pelos líderes do mundo e pela população mais 
sofrida, mas também pelos algozes, pelas vítimas, pelos usurpadores de todos os 
matizes. 
Esta é uma hora muito importante a cada homem de bem – separa-se o joio do trigo. 
Quem dará o testemunho do amor? Quem testemunhará o perdão e a reconciliação? 
Educar o olhar, educar as mentes e os corações. 
Educar, mas educarmo-nos – no velho processo de autoeducação. Como os Espíritos 
nos lembram: Reforma Íntima já! 
Há muito tempo estamos vindo, repetindo o Evangelho, repetindo as lições que Jesus 
nos deixou, contudo, as ações não corresponderam ao discurso. Assim, esta é uma 
hora fundamental, é a última hora. 
- Sois os trabalhadores da última hora. Vinde - disse Jesus. 
Já passou da hora de ir.
 Atendamos ao convite. Caminhemos com Ele - vivendo Seu Evangelho! 
Nesta hora em que os “tsunamis” morais atingem toda a Terra e a humanidade, 
plantemos o Amor, o Bem e o Perdão, para que a Paz do Cristo possa alcançar toda a 
Terra - porque a hora é esta! 
Confiai, pois o Cristo está na direção desta nave que nos acolhe a todos - o rebanho 
do Pastor Jesus. 
Deus vos abençoe.
Não vos aparteis do Pastor. 
Segui-o!
Só Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Só Ele nos leva ao Pai para o nosso retorno à Casa Paterna. 
                                                      Muita Paz!  Uma irmã

TRAVAR O BOM COMBATE CAMINHEMOS COM JESUS

TRABALHO, ESFORÇO, DEDICAÇÃO E FÉ

Gostaria que observassem, com atenção, todos os fatos que ocorrem no planeta, 
principalmente, no Amado Brasil. 

É preciso a luz do Evangelho. Se vocês se deixarem contagiar pela intensidade da 
dor e da revolta, não poderão indicar os caminhos de Esperança que já sabem existir. 

Tudo acontece para que o planeta se regenere e revigore. 
É preciso despertar consciências endurecidas e amargas para o Amor.
Deixem que a pequena luz, que vocês já possuem, possa brilhar ao semear a Paz 

do Cristo. 
É urgente e importante. São os desígnios de evolução e amor do Pai Amado.
Que Jesus, Mestre Amado, esteja mais presente do que nunca em vossas mentes 

e corações para travarmos de Bom Combate com Amor.
Antonio

Vençamos os obstáculos que se apresentam a cada dia na Seara de Jesus.
Existem os obstáculos individuais que são originários de nossos enganos 

efetivados em nossas existências ao longo dos séculos. 
Por outro lado, a Terra que nos recebeu como escola abençoada também se 

renova, e inicia-se o processo anunciado pelo Mestre, quando esteve conosco. 
Cada vez mais o nosso testemunho de Amor ao Nazareno se faz premente. 
Como estamos contribuindo nestes momentos de tantas dúvidas e sofrimentos?
O Mestre espera-nos. Mas, para isso, precisamos nos fortalecer com o Seu 

Evangelho de Luz e do trabalho no Bem pelas tarefas que nos cabem.  
Jamais vos esqueçais de que inúmeros seareiros do Mestre vos sustentam e estão 

convosco em todos os momentos em que servis aqueles que ainda não despertaram 
para as verdades que Jesus nos deixou. 

Nunca olvidem da confiança que temos em cada um de vós. 
A tarefa é árdua, contudo, com trabalho, esforço, dedicação e fé em Deus e com 

Seu Amor terão ajuda para cumpri-la. 
Muita paz! Um Amigo


