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Feliz Natal!
Caros leitores,
Estamos nos aproximando
de mais um final de ano e
do final de mais uma etapa
em nossa vida. Antes, porém, passaremos pelo Natal,
quando comemoraremos o
aniversário de nascimento do
nosso irmão maior, Jesus.
O Grupo Espírita Peixotinho ressalta a importância
do Natal para os cristãos,
como uma data que marca
o período em que devemos

refletir e avaliar nossas atitudes, com vistas ao nosso
aprimoramento espiritual.
Avaliar o que fizemos e
prognosticar o que faremos
no ano que chega, utilizando
as experiências adquiridas
com os erros e os acertos
cometidos em 2010, é o que
se espera de todo aquele
que se julgar comprometido
com os ideais cristãos de desenvolvimento das virtudes
espirituais.
Para tanto, podemos contar
com o auxílio dos benfeitores
espirituais que nos orientam
e nos sustentam em nossas
provas, facultando-nos os caminhos que nos favorecerão
o sucesso ou insucesso das
nossas escolhas. Não obstante, temos o Espiritismo
como nosso instrumento de
orientação, a bússola que nos
guia no processo de reflexão
e de avaliação das nossas
atitudes.
Aproveitemos, então, o
espírito natalino para fazermos o balanço da nossa vida
em 2010, para reforçarmos

ideais e valores cristãos latentes em nossa consciência
e alçarmos o voo que só os
espíritos de consciência livre
podem alçar. Mas não por
serem puros, mas por estarem comprometidos com a
construção dessa liberdade,
fulcrada nos ensinamentos
e nos exemplos dAquele que
é Caminho, Verdade e Vida:
Jesus.
O Grupo Espírita Peixotinho, ciente da importância
da mensagem de Jesus para
a remição da Humanidade,
sugere que comemoremos
o Natal não apenas como o
dia do seu nascimento, mas
como o dia do possível renascimento de cada um de nós,
em decorrência da apreensão
da realidade espiritual desvelada por seu Evangelho.
Feliz Natal com muita Paz,
muita Harmonia e muitas
Felicidades!
Grupo Espírita Peixotinho

Natal de Amor
Jesus é o filho bem-amado de Deus.
Na Sua vida se cumpriram todas as profecias antigas,
abrindo campo de luz para as realizações futuras.
O Seu ministério de amor foi um traço de união permanente
entre o ontem e o hoje na direção do amanhã eterno.
Ele é como o sol que esbate as sombras e vivifica com luz
e calor.
Pensa nEle, inspirando-te no Seu labor revolucionário de
dentro para fora.
Nunca O esqueças, seja qual for a situação em que te
encontres.
Comungando mentalmente com Ele, se dissiparão tuas
dúvidas, se amainarão suas inquietações e te transformarás, tornando-te um pólo de ação dignificadora que atrairá
as pessoas inquietas e aflitas, que passarão a conhecê-lO
também.
Nesse momento será, então, Natal para eles, porque Jesus
lhes está nascendo ou renascendo nas paisagens íntimas.
Desperte e seja feliz, p. 184
Divaldo P. Franco (Joanna de Ângelis)
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