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DIVINA ESTRELA

Ei-la!... Aparece e passa!... Onde fulge e transita,
Nasce o bem, foge o mal, vem a paz, cessa a luta,
A lágrima se esvai, deixando, à face enxuta,
O sorriso do Céu em floração bendita!...

O bálsamo da fé asserena a alma aflita,
Unem-se os corações em sublime permuta...
Fala a consolação, a mágoa cede e escuta!...
A humilhação na dor faz-se glória infinita...

Ei-la! A Estrela Divina, em raios de esperança,
Abençoa, conforta, ergue, restaura e avança...
Tudo envolve na luz de esplendor jamais visto!...

Seu nome? Caridade!...Em si define e encerra,
Seja, em qualquer lugar e com quem for na Terra,
O Eterno Amor de Deus e a presença do Cristo.

   Auta de Souza ∕ Francisco Cândido Xavier 
            Do livro: Poetas Redivivos
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A hecatombe moral planetária que comanda os processos de dor no planeta é 
passageira. 

É fruto ainda de nossa invigilância coletiva – no caso dos que creem –, do egoísmo 
generalizado dos que apenas vivem e nem sempre deixam viver.

Contudo, a Vontade Soberana de Deus, Nosso Pai, dá limites aos descaminhos. E 
as brumas do amanhecer coletivo do planeta já se fazem sentir de mil modos, ainda que 
despercebidos da coletividade, entre outras razões, pelos interesses escusos e infelizes dos 
controladores da ilusão, da grande mídia do desencanto e da perversão.

Sejamos firmes em nossa fé e cumpramos a nossa parte. Não descreiamos, nem 
desanimemos e entendamos que cada oração, cada sorriso, cada aperto de mão, cada 
sentimento de compaixão por alguém, qualquer que seja, é uma contribuição à luta do 
Bem contra o mal, da Luz contra as trevas.

Sejamos convincentes em nosso amor, sem desânimo, descrença ou desesperança.
O Mestre Jesus, sob a proteção de Deus, controla o barco onde todos navegamos, na 

suprema jornada da redenção de todos os Espíritos a Ele entregues pelo Pai.
Um Espírito

É tempo da mudança, é tempo da renovação, é tempo do trabalho. Trabalho para 
o qual fomos todos chamados.

A nossa Casa tem compromisso com este tempo como trabalhadores responsáveis, 
daí a necessidade da nossa união, a necessidade de refletir sobre essa responsabilidade, 
sobre a atividade de cada um na Casa Espírita que nos abriga.

Nossas mãos, nossos corações, unidos na Seara de Jesus.
Não há mais tempo a perder com questões pueris, com questões que perderam 

o sentido neste momento.
O momento é de vivêcia do Evangelho. O momento é de acolhimento das almas 

aflitas, envolvendo todos que buscam Jesus.
Pensemos nisso! Vamos dar as mãos no estudo, no trabalho, no carinho.
Estamos juntos com todos, estamos ao lado de cada um.
Confiem, trabalhem e permaneçam unidos. É isso que Jesus espera. Que Ele
nos abençoe e permaneça conosco. Que assim seja!

Espíritos Amigos     

JORNADA DA REDENÇÃO

TRABALHO E UNIÃO

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 Senhor nos convidou, chagados, estropiados, quebrados, para aqui estar neste 

banquete de luz. 
Quanta Misericórdia!
Estamos felizes, nós Espíritos, porque estamos aqui para seguir o Caminho que 

leva ao Pai. Caminho, Verdade e Vida – Jesus.
Enfim, paramos de teimar; enfim, somos um grupo unido; somos muitos e 

somos fortes.
Não vamos nos abater, não vamos esmorecer de novo. Já sabemos as 

consequências.
Hoje, aqui estamos para ajudar, para socorrer, para aprender, para amar, para 

lutar contra as mazelas próprias.
É grande o sofrimento e a dor, mas vamos vencer, porque estamos aqui em Teu 

nome, Senhor! Por fim, te encontramos!
Te amamos, Senhor Jesus! Ninguém é maior que o Senhor Jesus. Ninguém 

destruirá Sua obra. Ninguém será capaz de exterminar o Amor.
 Somos o Exército de Jesus, queremos mais soldados ao nosso lado, porque esta 

guerra em Teu nomenos levará à vitória.
Graças a Deus, Meu Pai! Graças a Deus.

Um Amigo  

Dificuldades, todos as temos, mas, a cada dia, um passo; a cada momento, a sua 
fé, o seu trabalho e a sua esperança. E-S-P-E-R-A-N-Ç-A!

Vamos transformar um pouquinho, mesmo que pouco que seja, o nosso mundo, 
que é a nossa casa, o nosso lar; é dali que começarão a surgir as alegrias, a felicidade e 
as vibrações que alcançarão os lares necessitados dessas emoções positivas.

Orientem filhos e netos, para que eles possam compartilhar a vivência e a 
convivência duma família, esperando, em Nosso Senhor Jesus Cristo, as vibrações, 
regando os lares com a oração.

Agradeçamos a Jesus pelas bênçãos derramadas sobre todos.
Estamos todos caminhando. Continuem no trabalho, nos estudos, buscando 

alegria nesses momentos.
Fiquem na Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo!

Uma irmã

JESUS VENCERÁ UM DEPOIMENTO

NOSSA CASA, NOSSO MUNDO

Irmãos,
A Paz do Senhor esteja com todos.
Jesus está no leme desta nau terrestre.
Não duvideis!
Ele está no Poder da Terra!
As trevas não prevalecerão. 
Parece um tempo difícil, mas nada como o horror das guerras. 
O tempo de Deus está além do tempo dos homens.
Logo haverá luz! 
Contudo, como anunciado por Jesus, pelos profetas, pelos Espíritos, é preciso que o 

homem faça a renovação moral de si mesmo.
A mudança é individual e íntima, profunda.
Da transformação do homem surgirá a Nova Era anunciada.
Irmãos,
Jesus conta com cada um, especialmente, com o cristão para que leve a mensagem de 

paz e de união, a mensagem do amor e da alegria.
O Evangelho é o roteiro, e Jesus – o Pastor, Guia e Modelo.
E o Bem e o Amor dominarão a Terra.
O que vedes – tragédias, calamidades, desregramentos morais e conflitos – apenas é 

a dor do parto. Depois, a luz e um novo mundo e uma nova humanidade.
É hora sim da separação do joio do trigo, mas, lembrai-vos de que os Espíritos 

disseram a Kardec que essa separação já se dava naquela época. Neste momento, acelera-se, 
mas ainda depende do homem.

O mal não vencerá!
Mantende-vos fiéis ao Cristo.
Por onde fordes, levai os exemplos de fé, esperança, perdão, amor, trabalho.
Que as mãos se movimentem nas ações do Bem.
Que os pés vos levem à construção da Paz.
Que a boca fale de Jesus e Seu Evangelho.
Que vossos pensamentos – vigilantes – contribuam para a paz do mundo.
Cuidai-vos dos falsos profetas que anunciam catástrofes – Jesus vencerá!
Cuidai-vos das redes sociais – que podem ser um rastilho de pólvora, contudo, essas 

mesmas redes poderão levar o Evangelho de Jesus, as parábolas, Seus Ensinos, Sua Vida.
Jesus nos abençoe. 
Daqui deste lado, estamos no trabalho de servir ao Cristo, inspirando os trabalhadores 

fiéis de Jesus.
Nosso Exército de Jesus vencerá!
Muita Paz! Esperança e Fé!

Eurico


