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Feliz Natal
É

Prezados irmãos de ideal,

chegado mais um Natal.
Mais uma vez estamos
diante de um dos momentos mais radiantes e emblemáticos
da Humanidade cristã, quando
comemoramos o nascimento de
Jesus entre os Homens. Para alguns, apenas mais um idealista
revolucionário; para nós, espíritas
cristãos, o governador do planeta,
o pastor de bilhões de almas que
buscam, na Terra, sua oportunidade de aprendizado e crescimento
intelectual, moral e espiritual.
O Natal, festa que antecede a
passagem de um ano para outro,
pode ser percebido como o momento de reflexão imprescindível
ao encerramento de um ciclo.
É como numa corrida de revezamento com bastões, quando
a cada dezembro largamos um
bastão e pegamos outro para
continuarmos a corrida, rumo
ao aperfeiçoamento do espírito.
O momento natalino é,
pois, a oportunidade de se
verificar o que foi feito
do bastão que largamos e planejarmos o
que faremos com o
bastão que recebe-

remos a cada janeiro. Festejar o
Natal é viver a transição dos ciclos
da nossa vida. Pensemos nisso!
Como espíritos encarnados,
presos à matéria, não podemos
nos esquivar das praxes da vida
em sociedade. Mas também não
devemos olvidar que somos espíritos em processo de aperfeiçoamento, submetidos à imutabilidade das leis naturais que nos
cobram observância permanente,
sob pena de repetirmos a corrida
tantas vezes quantas forem necessárias, até o devido burilamento dos corredores desavisados.
Natal é oportunidade de verificação de rumo e alinhamento de metas e objetivos.
Não desperdice seu Natal
com futilidades! Festeje, mas
sem perder de vista que o
objetivo da vida na Terra é
a sublimação do espírito,
criado para ser, um dia, semelhante ao seu Criador.
Que a Paz de Jesus seja
em vossos corações
hoje e eternamente!
Feliz Natal!
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Missionários da Luz
Décimo melhor livro espírita do Século XX
Esta é a 3ª obra da série André Luiz. Desvenda os segredos da
reencarnação, revelando a tarefa dos Espíritos Missionários encarregados do processo do renascimento. O autor espiritual fala-nos
que a morte física não é o fim e destaca a importância do esforço
próprio na luta pelo auto-aperfeiçoamento. Traz-nos ensinamentos
valiosos sobre a vida no além.
Fonte: http://www.candeia.com/produto.asp?section=1&id=1404

DESTINOS
A árvore generosa eleva-se à beira da estrada.
Os viandantes que passam famintos e exaustos buscam-lhe os frutos.
E, no desvario de suas necessidades, atiram-lhe pedras.
Espancam-na com varas.
Sacodem-lhe os galhos.
Quebram-lhe as grimpas.
Talham-lhe as folhas.
Sufocam-lhe as flores.
Esmagam-lhe os brotos tenros.
Ferem-lhe o tronco.
Mas, a árvore, sem queixa nem revolta, balouçando as frondes, doa,
a todos que a maltratam, os frutos substanciosos e opimos de sua
própria seiva.
Esse é o seu destino.
Também na estrada da existência onde você vive, transitam os viajores da evolução apresentando múltiplas exigências a lhe rogarem
auxílio.
E, na loucura de seus caprichos, atiram-lhe pedras de ingratidão.
Espancam-lhe o nome com as varas da injúria.
Sacodem-lhe o coração a golpe de violência.
Quebram-lhe afeições preciosas, usando a calúnia.
Talham-lhe os serviços com a tesoura da incompreensão.
Sufocam-lhe os sonhos nos gases deletérios da crueldade.
Esmagam-lhe as esperanças com as pancadas da crítica.
Ferem-lhe os ideais com a lâmina da ironia.
A todos, porém, sorrindo fraternalmente, aprenda com a árvore generosa a doar os frutos do próprio esforço sem revolta e sem queixa.
Espírita, não estranhe se esse é o seu destino.
Quando esteve humanizado entre nós, com amor incomum, esse foi o
destino de Jesus, nosso Mestre.
Waldo Vieira (pelo Espírito Valérium)
Bem Aventurados os Simples, p. 13.

Os Espíritos
da Terra

Está cheio o vosso mundo
de Espíritos atrasados em sua
evolução, encarnados e desencarnados, em cujas mentes
ainda não se fixaram nitidamente as noções do dever
em todos os seus prismas.
Admirai-vos, às vezes, os
que vos acolheis sob a bandeira da paz da consoladora Doutrina dos Espíritos, da
incompreensão que lavra no
mundo e da teimosia de muitas
consciências rebeldes à luz e
refratárias à Verdade; a Terra
está cheia de dores, oriundas
dos abusos levados a efeito
por elevado número dos seus
habitantes que, aliás, constituem considerável maioria.
Vós, porém, que estudais e
vos sentis possuídos da aspiração de melhorar, procurai ponderar todas as questões que se
vos apresentem, com acurada
atenção, procurando resolver todos os problemas à luz
de esclarecido entendimento.
Chico Xavier (Emmanuel)
Emmanuel, cap. XXXI, p. 161
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