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Feliz Natal, amigos!
Prezados amigos,
É sempre uma grande satisfação dirigir-me aos amigos e lhes falar das benesses que
o Evangelho do Cristo, por intermédio da Doutrina Espírita, nos faculta.
Ao aproximar-se a data magna do Cristianismo, representada pelos festejos natalinos,
faz-se mister um retrospecto do ano que se finda para que possamos aquilatar a nossa
evolução como aprendizes do Evangelho.
Temos aprendido que a divisão do tempo em horas, dias, meses e anos tem, dentre
outras, a função didática de nos facilitar a aprendizagem dos ensinamentos ministrados
na escola Terra. A fração anual do tempo nos favorece um momento de reflexão imprescindível para a percepção do que fizemos, do quanto avançamos e a definição das metas
para o ano que se inicia.
Considerar o momento natalino apenas como oportunidade de lazer, de festas e de
descanso das atividades profissionais é desconhecer as leis da vida. Conforme orientação de Jesus, “A criatura na Terra deve aproveitar todas as oportunidades de iluminação
interior, em sua marcha para Deus”1.
Dessa forma, compete-nos aproveitar a desaceleração natural das atividades profissionais e escolares neste período do ano e refletir sobre o quanto caminhamos no sentido
do nosso aperfeiçoamento moral e, consequentemente, espiritual.
Festejar é bom, faz bem e concorre para o nosso bem-estar... mas não é tudo! Não
podemos esquecer que o principal está no Espírito: a nossa consciência. Será ela, em
companhia das consequências de ordem material, quem nos dirá, em breve, o quanto
acertamos e o quanto nos equivocamos em nossa marcha para Deus.
A reflexão é antídoto para a repetição de equívocos. O momento natalino é oportunidade para refletir e favorece a ratificação dos acertos e a correção dos enganos, para
que não se repitam no novo ano.
O Grupo Espírita Peixotinho sugere que façamos um balanço das nossas atividades
físicas e mentais: o que praticamos, o que desejamos, o que pensamos, o que deixamos
de fazer... tudo deve passar pelo crivo da consciência; ela nos indicará o caminho a seguir.
Por fim, agradecemos a atenção de todos os nossos leitores, bem como a dedicação
daqueles que participam das nossas reuniões semanais. Que Jesus, em sua prodigalidade de amor, derrame sobre nós as suas bênçãos e nos favoreça o discernimento para a
definição das metas que orientarão nossa conduta no que se inicia e em todos os demais
da nossa existência.
Feliz Natal e que 2012 seja de muito sucesso para todos!
Grupo Espírita Peixotinho
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