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Toda a expressão de ternura
Do mundo de provação,
Nos céus ditosos procura
A sua excelsa afeição.

Consolo das mães piedosas,
Cheias de mágoa e de pranto,
Sobre quem atira as rosas
Do seu Amor sacrossanto.

Ninguém diz, ninguém traduz
Essa visão da Harmonia,
Visão de paz e de luz,
Paz dos céus! Ave-Maria!

Auta de Souza ∕ Francisco Cândido Xavier
Do livro: Parnaso de Além-Túmulo 
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Meus irmãos,
Cuidado com nossas crianças, atenção para com elas.
Precisamos falar de Jesus para elas.
A roupinha, o sapatinho, o agasalho são importantes, mas não exageremos com os 

bens materiais.
Ensinemos a elas, desde pequeninas, a lição que Jesus nos trouxe: “Amai-vos uns aos 

outros.” (João, 13:34)
Ofereçamos oportunidades para elas olharem seus irmãos, para entenderem as 

diferenças e para que, desde pequeninas, a vontade de ajudar possa nascer em seus espíritos.
Todos nós temos essa responsabilidade de educação dos espíritos, isso é mais 

importante que tudo.
Não vos descuideis dos pequeninos, nem os descuideis, tratai-os com zelo e muito 

amor, encaminhando-os para o Bem.
Jesus conta com todos para a renovação e para um mundo onde o Amor alcance a 

plenitude.
Muita Paz a todos!

Um irmão

Não se perturbe, se o seu caminho é de pedras e escolhos.
Muitas vezes, para atingirmos lindas paisagens, admiradas de cima de elevadas 

montanhas, precisamos percorrer árduos caminhos de pedras.
No entanto, há um Caminho que nos levará, a todos nós, para um lugar onde 

há a claridade de uma luz que nos descortinará a Verdade da existência, a beleza da 
significação da vida.

Este Caminho nos foi ensinado por Jesus.
Ele nos indicou o Caminho que poderíamos traçar por intermédio de seus 

ensinamentos, o Caminho para nos levar ao Pai, à plenitude da Vida, ao Amor em sua 
total expressão.

Não se preocupe se no seu caminho, você não pode colher flores atualmente.
Jesus prometeu que, seguindo o Caminho orientado por Ele, você terá a vida 

plena no final do percurso.

Um Espírito Amigo

JESUS PARA AS CRIANÇAS

O CAMINHO DE JESUS

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”)



32

 
Nossas crianças são a projeção de nossos sentimentos.
Projetamos sobre suas almas o que pensamos e sentimos.
Precisam ver-nos sorrindo, trabalhando com esperança, orando, ajudando, 

tendo paciência. Sempre esperançosos e confiantes.
São como pequenas e doces avezinhas que, um dia, alcançarão voo e reproduzirão 

os mesmos pensamentos e sentimentos.
Tendes o dever de prover a todas essas, sejam elas filhos, netos, vizinhos, 

desconhecidos.
Por todas, orai!
Oração – este o alimento do espírito!
Elas precisam de alimento espiritual para o cumprimento de seus programas 

reencarnatórios.
Precisam também de compaixão com mazelas que trazem para serem tratadas. 

Piedade com seus erros e desvios, paciência para com os vícios que vão se revelando, e, 
pela educação amorosa, mazelas, erros, desvios e vícios serão vencidos.

Pais, responsáveis, adultos, profissionais, sois todos vós a vos transformar em 
enfermeiros e professores para esses pequeninos.

Estaremos convosco em todo momento.
O Pai, Deus de Amor, confia a vossos espíritos esses pequeninos para o cuidado 

de que carecem.
Cantai com elas, trabalhai com elas, amparai-as, pois são almas necessitadas, 

também trazendo em seus espíritos a lembrança do renascimento e da renovação que, 
tantas vezes, clamamos a Deus.

Ficai em Paz e lembrai-vos das palavras do Cristo: “Deixai vir a mim as 
criancinhas...” (Mateus,19:14; Marcos,10:14; Lucas,18:16)

Deixai vir, aguardai-as em seus corações, venham elas donde e como vierem.
Paz em Jesus. Muita Fé!
Trabalhemos unidos, uníssonos com o Cristo.
Muita Paz hoje e sempre.

Um Amigo

Os dois lados da vida se unem no trabalho.
Confiem,trabalhem, esperem. Esperem em Jesus.
“E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.” (Mateus,28:20)

MÃE DOCES AVEZINHAS
Este ser que agora recebes é teu antigo companheiro de evolução.
Por ora, um serzinho frágil, delicado, precisando de cuidados extremosos, 

exigindo de ti dedicação e abnegação, noites indormidas, amor e tempo integral.
Aos poucos, desenvolver-se-á em espírito e corpo.
Atenderás a necessidades urgentes: fome, frio, calor, banho, sono, vigília, amor, 

atenção, carinho, diálogo.
Diálogo? Sim, diálogo.
A tua voz será reconhecida, a tua voz acalentará seu sono e deverá ser a segurança 

para esse espírito que retorna aos teus braços para ser amado em plenitude.
Ah, Mãe!
Esse ser que cresceu em tuas entranhas, depois, delas foi expulso, vindo à luz, é 

um espírito com um projeto de evolução. É um projeto de Deus!
Projeto de êxito para sua alma reencarnante, tornando-se um homem de bem.
Há uma ligação íntima e duradoura entre dois espíritos que se aceitam como 

mãe e filho.
Mãe, que agora acolhes na carne esse espírito, ama-o, acalenta-o, mas, acima de 

tudo, educa-o!
Teu filho! Projeto divino! Que esse projeto possa dar frutos benéficos ao mundo 

e à humanidade.
Prepara-o para a vida: que seja um homem de bem, um cidadão, um cristão!
Educa-o para a solidariedade e a fraternidade!
Educa-o para que seja aquele que leve a Paz, a serenidade aprendida no teu lar.
Faze de teu lar o ninho de amor necessário a esse ser que chega pequenino ainda, 

aprendendo contigo as lições do Evangelho do Senhor. Em pouco tempo, verás um 
jovem bonito – de alma – tornando-se um Semeador do Bem no Mundo.

Essa é a tua função, essa a tua tarefa, ao receber esse espírito tão caro ao teu 
coração, por isso, ama-o, para que ele se torne uma expressão do teu amor e um 
Semeador do Amor de Jesus!

Z.

“Eis que o Semeador saiu a semear...” (Mateus, 13:3; Marcos, 4:3; Lucas, 8:5)


