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    Ano 15                                                                                           Nº 194/mar/2020 

    

      CONVERSANDO  
 

                                                        Se procuras a bênção da Alegria,  
                                           Desce ao vale do Pranto e da Tristeza,  
                                           Onde a dor de milhões clama, indefesa,  
                                           Sob o vento da noite imensa e fria... 
  
                                           Traze do que te sobre à veste e à mesa,  
                                           Socorrendo a miséria que te espia,  
                                           E espalharás, nas trevas da Agonia,  
                                           Os raios da Esperança e da Beleza.  
 
                                           Ajuda e sentirás o céu no peito,  
                                           A derramar-se, em júbilo perfeito,  
                                           No teu gesto de amor, envolto em prece. 
 
                                           E vencerás, feliz, penas e abrolhos,  
                                           Por que terás, na luz dos próprios olhos,  
                                           A visão de Jesus, que te agradece. 
 
                                              [Auta de Souza. Psicografia: Francisco Cândido Xavier]  
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                                  A LIÇÃO DA DOR 

         Procuras uma resposta para os problemas que chegam ao teu caminho. A paz se 
perdeu, momentos de angústia atingem teu coração.  

Não sabes o porquê de tanta dor. O que parecia certo já não existe mais. 
Perdeste o solo que te sustentava a caminhada. Não sabes aonde ir, e tudo aquilo que 
te servia de amparo desmoronou!  

Alma querida, se te sentes assim, à beira do desespero, acalma-te e procura 
olhar com lucidez o instante que vives.  

As trevas que chegam te mostram um vasto espaço dentro do teu coração que 
precisa ser conhecido. A dor que hoje colhes foi plantada no solo de tua mente, por 
repetidas visões errôneas, que cultivaste ao longo de muitas vidas. Hoje, a Misericórdia 
Divina te chama para o crescimento e alargamento de teus pontos de vista.  

A dor incomoda, mas ilumina e te mostra um pedaço de ti mesmo, oculto até 
agora a teus olhos.  

Seca todas as lágrimas e olha o que te cerca com os olhos do espírito, amparado 
na imortalidade que tens por herança desde o momento em que Deus te criou.  

A angústia e os momentos de desespero trazem em seu âmago a solução. 
Aprende a te reconhecer na dor. Não fujas; não busques subterfúgios e desculpas; não 
culpes a ninguém; aceita apenas e permite que a Paz de Deus te abrace.  

Coloca, a partir de agora, tuas melhores intenções no melhoramento de ti próprio. 
Permite te conheceres melhor e permite-te crescer impulsionado por este momento 
difícil em tua vida.  

Novas forças sempre surgirão para o coração que, humildemente, coloca-se nas 
mãos de Deus e sabe abandonar-se em seus braços amorosos, repletos de confiança. 

Entrega-te à oração silenciosa, aprendendo a ouvir a voz da intuição que ecoa 
nos labirintos ocultos de tua alma. 

E jamais te escondas dentro de ti mesmo, não te feches para o mundo, ao 
contrário, procura enxergar a dor de teus irmãos de caminhada e procura servi-los, 
esquecendo-te de ti mesmo. 

Nesse esforço crescerás. Tua dor será apenas uma vaga lembrança, pois terás 
permitido ao Amor iluminar e curar tua vida. 

                                    Um Espírito Amigo 

                                                                     
 

 Busquemos a paz do dever cumprido no trabalho do Bem, agindo com 
responsabilidade, com simplicidade, com Amor acima de tudo. 
 Que tenhamos esse objetivo – a de alcançarmos a felicidade de nossas 
consciências.  Que Jesus, o Amado Mestre, abençoe-nos hoje e sempre. 
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         NA TAREFA COM ALEGRIA 
 

Meus irmãos queridos,  
Façamos nossas tarefas com alegria, com entusiasmo.  
Alegria daquele que já sabe que a oportunidade de trabalho é uma bênção. 
Da tarefa mais pequenina, mais singela, àquelas de grande responsabilidade, 

devemos desempenhá-las com amor, porque, em nossa Casa, como em todos os 
lugares, o trabalho em si é importante na nossa evolução.  

Quando fazemos nossa tarefa com alegria, estamos acompanhados sempre 
daqueles que junto a Jesus continuam nos incentivando, olhando por nós.  

Toda tarefa é especial como cada um de nós é especial aos olhos do Pai.  
Fiquem em muita paz! 

 Um irmão 
 

                                                              
 

OREMOS! 
 

          Graças a Deus! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!  
          Esta Casa é um ponto de apoio, uma estação aonde o trem chega lotado e sai 
repleto de almas refeitas.  
          É uma alegria muito grande ver o trabalho de amor transformando almas.  
          As orações, as preces são sempre recolhidas, nestes dias tumultuados, e é 
preciso que todos continuem orando para que haja a mudança, de acordo com a 
vontade de Jesus Cristo, de Deus, Nosso Pai, e essa mudança não será de uma hora 
para outra.  
          Nós temos que estar sempre atentos, continuando, em nossos dias, as nossas 
orações não só pelo nosso país, mas também pelo nosso Planeta, onde a fome e as 
guerras avassalam, sem piedade, nossos irmãos, crianças, idosos, separando famílias, 
trazendo a dor.  
          O pedido continua a todos os corações queridos e amorosos, orando à Nossa 
Senhora, a mãe de Jesus, por todos nós, na Terra.  
          Continuem vigilantes, atentos para que tudo funcione de acordo com a vontade 
do Nosso Pai.  
          Cuidem da saúde; busquem os tratamentos adequados; confiem em Deus, 
Nosso Pai; tenham muita fé e muita esperança.  
          Voltem sempre para os lares com a Paz no coração.  
          Fiquem com Nosso Senhor Jesus Cristo, fiquem na Paz de Deus!  
          Graças em Deus! Graças em Nosso Senhor Jesus Cristo!                                                      
                                                                                                                                       Uma irmã 
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CULTIVE O AMOR 
 
O mundo encontra-se cada vez mais conturbado e de difícil acesso à 

religiosidade.  
É chegado o tempo de reflexão para sabermos donde viemos e para onde nos 

conduzimos. Esta é uma questão que deverá nos ocupar o pensamento, a fim de 
discernirmos a melhor trajetória para nosso destino na Terra.  

É chegado o momento de introspecção e questionamento: ser ou não ser. 
Devemos e podemos nos posicionar no mundo como irmãos, amarmo-nos.  
Há quanto tempo procuramos a Paz! A Paz! Ela está sempre próxima de nós, 

dependendo dos nossos pensamentos e atitudes. 
A Paz se faz presente a cada movimento caridoso para com nossos irmãos! 

Faça a Paz para você, enchendo seu coração de Amor e distribua isso sempre pelo 
seu caminho!  

Amor não se conquista sozinho, Amor se cultiva, dia a dia, minuto a minuto. 
Ame mais, viva mais, acolha mais e seja feliz!  
                                                                           Um sonhador 
 

                                                                       
 

A HORA É ESTA 
 
A hora é de gemidos e ranger de dentes, porque são chegados os tempos da 

transformação, e, para que esta aconteça, há grande dor nas almas fixadas no mal. 
Estas sentirão a força da Vontade Divina, separando o joio do trigo.  

A hora é de Fé e Alegria para aqueles que estão no exercício do Bem, a hora é 
daqueles que, ainda sofrendo, chorando, seguem as pegadas de Jesus, daqueles   
que sabem que tudo passará, daqueles que, confiando e superando as trevas de 
suas almas, abrem-se para a Grande Luz.  
       Os que estão seguindo ou retornando às Leis Divinas compreendem o que 
estamos falando.  
       A Alegria, a Felicidade e a Paz também pertencem a este mundo, aos corações 
que querem participar do Grande Banquete da Reforma Íntima, desejada e esperada 
pelo Nosso Pai.  
      Perfeição é determinismo de Deus para todos.  
      Confiem e trabalhem. É tudo o que pedimos aos irmãos em Deus que buscam 
ajudar a transformação de toda a humanidade.  
      Paz, Confiança e Fé em todos os corações. 

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

  


