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O MADEIRO

Sofre. Não maldigas a dor que é luz!
Não tropeces... Cuidado no Caminho.
Leva nos ombros o madeiro em cruz;
Deposita-o no alto, com carinho...

Ele é teu! E a luz que o envolve todo,
São frutos das amargas agonias...
Agora, não receberás apodos,
Alcançarás maiores alegrias!

As almas livres das marchas trevosas,
Mais leves, seguirão encorajadas
Felizes, trabalharão fervorosas!

Prosseguirão noutras grandes jornadas,
Onde colherão as mais lindas rosas...
E no fim... por Deus, serão aclamadas!    

Auta de Souza ∕ Francisco Cândido Xavier
Do livro: Auta de Souza
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Momentos difíceis estes, mas não para nós. 
Vamos manter as vibrações, as nossas orações, dividindo tudo isto com nossos 

irmãos que ainda ignoram o que é a Luz, o que é a bondade, o que é o amor. 
As trevas só precisam de brechas, e há muitos que estão sendo envolvidos por essas 

brechas escuras. 
Vamos nos compadecer deles, buscando Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando nosso 

Deus de Amor, pois, tudo isso vai passar. 
A nossa caminhada é longa. Nosso Senhor Jesus Cristo não disse que seria fácil, mas, 

não é impossível. Nada é impossível. 
Tenham, no coração, a Bondade, o Amor que o Senhor Jesus Cristo derrama sobre 

todos, sobre toda a Humanidade deste planeta e sobre o nosso país. 
Vemos nossos irmãos cantando e orando em nosso país. Uma luz muito grande 

irradia do coração de todos aqueles que estão a proteger a Terra. Nossas vibrações.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo que nos deu oportunidades imensas de 

trabalhar em prol de nós mesmos e de tantos e tantos outros. 
Irradiem e semeiem o Amor e a Bondade!
Que nossas mãos tenham as marcas do trabalho do Bem para que possamos 

apresentá-las a Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Paz, luz, proteção e graça em Deus, graça em Nosso Senhor Jesus Cristo.

Catarina

A Terra, escola bendita que o pai nos ofereceu como campo de trabalho. 
A Terra com seus campos de flores, com rios caudalosos, com mares serenos.
A Terra, onde um céu de luz enfeita os campos, seja bendita oficina de nossos 

espíritos; campo de trabalho onde, um dia, reconheceremos sua beleza e à qual 
agradeceremos ao Pai que, por amor a todos no-la ofereceu por morada. 

Bendigamos sempre o lugar em que vivemos. Trabalhemos, glorificando o Pai de 
Amor que nos deu a Terra como lar. 

Que, um dia, possamos dizer: Bendita sejas, escola de nossas almas, onde agora 
o Amor triunfa. Muita paz. 

Um irmão destas paragens

SEMEANDO AMOR E BONDADE

TERRA, NOSSO LAR

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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O desânimo não pode e não deve abater os trabalhadores do Cristo. 
O momento é delicado: tristezas, lágrimas e descontentamento tomam grande 

espaço em nossos dias, pelas notícias que nos trazem grande pesar. Situações menos 
felizes, e até mesmo desesperadoras, tomam conta deste planeta em transição. 

A preocupação toma conta da maioria, a insegurança tem sido companheira. 
Os habitantes da Terra passam por momentos de desequilíbrio que, muitas vezes, 

parece-nos sem controle. 
Com pensamento menos feliz, deixam-se levar de roldão pelo desânimo ou pela 

falta de coragem, esquecendo que são filhos de Deus, que nada acontece por acaso, que 
o planeta tem Jesus como Governador e que Maria-mãe zela por nós.

 No Plano Maior, reuniões acontecem em benefício e em prol de que seja mantido, 
na Terra, o interesse e o trabalho no Bem. 

Mensageiros são enviados para manter a psicosfera saudável e propícia ao 
trabalho para o progresso de tantos espíritos encarnados e tão necessitados de auxílio.

É necessário, portanto, que os irmãos que já portam algum conhecimento 
doutrinário não desanimem. Continuem no trabalho da Casa, aprimorando sua 
capacidade mediúnica pelo estudo e postura disciplinar, para que um trabalho conjunto 
possa ser realizado, entre os trabalhadores do Plano Espiritual que protegem as regiões 
mais sofridas do planeta, com aqueles que estão encarnados, num processo crescente 
de ajuda àqueles mais carentes. 

Não esqueçamos de que o Bem há de se fazer presente em todos os momentos 
de nossa existência.

Unindo nossos pensamentos em oração, pedimos ao Alto que proteja todos 
aqueles que ainda passam por grande sofrimento e dor. 

Que a Paz esteja com todos os corações de boa vontade. 
Que Maria Santíssima possa cuidar de todos nós. 
Tende bom ânimo, trabalhadores do Bem!

Um Amigo

Jesus ressuscitou, e a luz se fez: a vida continua.
E vós? Que fazeis com essa luz que vem do Senhor? 
Amor sempre! 
Paz à humanidade, paz na Terra.
                                                                         T.

A HORA É ESTA TENDE BOM ÂNIMO

QUE FAZEIS?

O homem aturdido deste tempo pergunta: - Por quê? 
- Não mereço! 
- Ele não merecia! - são afirmativas dos desavisados.
- Que fiz a Deus? - de vez em quando, os distraídos perguntam.
  Ah! Humanidade! 
Distraído, o homem pensa ser dono do tempo, da vida, dos bens e dos prazeres. 
Acredita ser o mais poderoso, superior por suas conquistas. Ninguém como ele em 

inteligência e riqueza. 
Quanta estultícia! Quanta conversa inútil! Tempo perdido em noitadas e vícios.
Chegou o tempo da separação do joio e do trigo, dos bodes e das cabras, dos peixes 

bons e dos peixes ruins. 
Haverá choro e ranger de dentes. 
Jesus nos convida, pelo menos há dois milênios, se consideramos sua vinda à Terra. 

E nós ainda não o ouvimos. 
Quantos consideram Jesus - um mito; a vida futura - fruto da imaginação; espírito e 

alma como crendices. 
Na vida além da morte, o Espírito reconhece que não está mais no planeta, na sua 

casa, com os seus, e se surpreende; às vezes, se revolta. 
Ah! Humanidade!
Que as dores atrozes que atingem os homens, hoje, na Terra, sejam o alerta para 

transformação moral necessária. 
Que os homens acordem para a realidade moral, descubram Jesus e o coloquem em 

seus corações. 
Nós, Espíritos, sofremos e nos condoemos com as dores das almas encarnadas, 

mas, não duvideis, estamos convosco. Acompanhamos cada um de nossos amores, dos 
Espíritos, a quem nos ligamos por encarnações, e vos protegemos e inspiramos. Todavia, 
não poderemos evitar as dores das horas próximas. 

A vós que vos entregais ao serviço na Seara de Jesus - em qualquer tempo – vos 
rogamos: mantende-vos em prece e continuai no serviço de Bem. 

A hora é esta! 
A dor será companheira da humanidade nesta hora. 
No entanto, Jesus envolve todo planeta - sua escultura - e toda a humanidade em 

Paz e Amor. 
Aproximai-vos, e cada vez mais, de vossos irmãos mais necessitados – os carentes 

morais - muitas vezes, recolhidos em locais de alto luxo, mas precisados da luz do Senhor!
Atendei o próximo, amando até o inimigo como quer Jesus. 
Ide em busca da dor. Vossa dor será atenuada ao balsamizardes a dor do outro.
Muita paz! 
Jesus vos aguarda. 

Um Irmão em evolução


