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BELEZA DA MORTE

Há no estertor da morte uma beleza 
Transcendente, ignota, luminosa. 
Beleza sossegada e silenciosa, 
Da Luz branca da Paz, trêmula e acesa...

É o augusto momento em que a alma, presa 
Às cadeias da carne tenebrosa, 
Abandona a prisão, dorida e ansiosa, 
Sentindo a vida de outra natureza.
 
Um mistério divino há nesse instante, 
No qual o corpo morre e a alma vibrante 
Foge da noite das melancolias!...
 
No silêncio de cada moribundo, 
Há a promessa de vida em outro mundo, 
Na mais sagrada das hierarquias.

João da Cruz e Sousa/Francisco Cândido Xavier 
            Do livro: Parnaso de Além-Túmulo

[Catarinense, encarnou em 1861 e desprendeu-se em 1898, no Estado de Minas. 
Poeta de emotividade delicada, soube, mercê de um simbolismo inconfundível, marcar sua 
individualidade literária. Sua vida foi toda de dores.]
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Tomé precisou ver e tocar para acreditar, mas bem-aventurado é aquele que crê 
sem ver, bem-aventurado é aquele que crê porque sabe. 

Estamos aqui, trazidos pelos desejos de vossos corações, mas de vossos corações 
reformados pela Doutrina Espírita. 

Sabemos que livres somos e não necessitamos de tantas palavras que nos 
identifiquem, pois com o nosso pensamento, estaremos juntos e libertos.

Então, queridos que tanto nos amam, pelo amor que nos trouxe aqui: asserenai 
vossos corações e deixai-vos sentir este amor que também nós sentimos por vocês e a 
vocês abraçamos, nestes instantes. Sem a necessidade de palavras, mas de sentimentos. 

Que possamos ser testemunhas da nossa crença, do nosso saber. Somos bem-
aventurados, porque a grande aventura nos fecundou a alma, trazendo-nos a Paz e 
Serenidade, mesmo diante da ilusória separação. 

Estamos juntos, embora em planos diferentes. Mundos diversos não são para 
nós obstáculos para manter-nos unidos.

Libertemo-nos de nossas ilusões e de nossos caprichos. 
Sabemos que hoje todos sairemos daqui tendo recebido as graças que o Pai 

derrama sobre nós em forma de conhecimento.
Nossa crença nos liberta.  Libertos dos dois lados, prosseguiremos juntos. 
Paz! Na saudade alegre de vermo-nos sempre que o sentimento de Amor e o 

trabalho do Bem nos aproximar.
                                              Um Espírito Amigo [Saudade sem Lágrimas 2018]

Mãe querida,
Não lamentes assim minha partida. Não se volte contra Deus, isso me faz sofrer.
Voltei no tempo certo, estou muito bem e te acompanho através do pensamento.
E teus pensamentos de revolta me alcançam me trazendo muita dor.
Mãe, trabalhe, ajude aqueles que precisam tanto de carinho, de afeto: compartilhe 

todo esse amor que você tem por mim. Tudo está certo na Lei de Deus. Deus tem os 
Seus desígnios sempre para o nosso bem.

Mude os seus pensamentos, que estarei sempre junto a ti aguardando o momento 
em que estaremos juntas novamente. Trabalhe para que isso um dia se torne realidade.

Lembre sempre que o meu amor por você é o mesmo, ainda maior porque hoje 
compreendo coisas que aí não conseguiria entender. 

                Receba a gratidão de coração de uma filha. 

PROSSEGUIREMOS JUNTOS 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”)



Queridos irmãos, 
A Paz seja convosco. 
Unimo-nos a cada um em sua fé, em sua busca de entendimento. 
Deus nos abençoe! 
Nos momentos de prece, convosco temos estado, buscando abrandar vossas dores, 

solver vossas dúvidas, fortalecendo vossos espíritos. 
Jamais estais a sós. Cada um de nós se move em vossa direção na condição de 

intermediários do Bem, a fim de levar-vos o necessário para a hora que passa. 
Todos os vossos pedidos são ouvidos e muitas vibrações vos chegam em resposta 

da Misericórdia do Pai. 
Orai em todos os momentos. Precisamos desta união para que mais possamos 

fazer por vós. 
Muita paz é o que desejamos. 
Muitas bênçãos recaiam sobre vossas cabeças, retirando velhos pensamentos e 

estimulando-vos a novas ideias. 
Orai hoje e sempre! Orai, pois que de vossos espíritos se irradiam luzes para outros 

irmãos. 
Hoje se reúnem aqui os dois Planos da Vida. Reunimo-nos, irradiando, pelo desejo 

sincero do Bem, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade do entendimento e 
que ainda carregam em seu íntimo o peso da rebeldia e da inconformação. 

Permanecei em paz. 
A Paz de Jesus é alimento diário, necessário para haurir forças para vossas jornadas.
Lembrai-vos da Paz de Jesus, que nos deu a Sua Paz e não a paz do mundo, fugidia, 

que ilude e não alimenta e renova. Paz!
Alegria em nossos corações por vê-los aqui reunidos em torno de nossa Teresa.
Muita paz. PAZ!

        Um Irmão [Saudade sem Lágrimas 2018]

Se exercitarmos a ciência da paz, venceremos com Jesus, venceremos todas as 
nossas dificuldades, mesmo nos momentos mais difíceis.

É preciso vigilância, oração, pensamentos bons, firmeza na fé.
Lembremo-nos de Teresa, nossa Teresinha! Ah! Ela disse que é nas pequeninas 

coisas que se fazem as mudanças. Nas pequeninas coisas...
                                                                                    Irmã Clara

Irmãos queridos,
Bendita a oportunidade de poder falar-vos. 
A vida é uma só, ora na Terra ora no espaço até que um dia, através de lutas pelo 

progresso, consigamos deixar o reino de Deus brilhar em nosso espírito.
Não nos iludamos com o apelo da matéria: sirvamo-nos dela para servir, para 

crescer.
Não nos detenhamos nessa ilusão para que não fiquemos estacionados por 

séculos.
Trabalhemos junto àqueles que estão junto de nós, sempre lembrando que um 

dia todos estaremos unidos em Deus. Muita paz!  
                                                                                                       Um Espírito 
                                                                                      [Saudade sem Lágrimas 2015]                              
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Ó Espíritas Irmãos,
Aqui mais uma vez estamos, assim como vós, neste encontro anual, em que 

vamos difundindo e divulgando a Verdade - a IMORTALIDADE. 
Eis nosso compromisso. E o compromisso de divulgar a Doutrina consiste em 

propagar um dos seus mais importantes postulados – a IMORTALIDADE - sob a 
inspiração d’Aquele que nos trouxe a Verdade Imortal.

Cristo vem, novamente, com o Consolador Prometido, trazer à Terra a Verdade. 
Somos Imortais. E como Espíritos imortais, reunimo-nos neste dia. 
Neste dia, na França, em Paris, os adeptos do Espiritismo se reuniam na Sociedade 

Parisiense de Estudos Espíritas, com Kardec, proclamando a Verdade Imperecível e 
recebendo dos amigos, que os antecederam na passagem para o outro lado da Vida, a 
palavra reconfortante. 

Lembremos as contribuições que estão hoje nas Obras da Codificação com as 
revelações dos Espíritos que trouxeram seus testemunhos e esclarecimentos à Doutrina 
nascente.

Assim, este encontro é, nos dias de hoje, a lembrança do Codificador.
Que nós, os espíritas desencarnados e encarnados, possamos levar adiante a 

divulgação da Doutrina, mantendo o estudo e as reflexões dos que nos antecederam 
nesta jornada terrena de compromisso com Jesus.

Que o Amor Único de Deus, que a tudo abraça, possa trazer a serenidade, a 
tranquilidade, a saudade com paz e amor a cada coração aqui presente. 

Que a Paz de Jesus permaneça em nós.
                                                                           Um amigo [Saudade sem Lágrimas 2018]

A PAZ DE JESUS DIVULGANDO A IMORTALIDADE


