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NATAL 

 

As legiões angélicas, junto à Manjedoura, anunciando o Grande Renovador, 

não apresentaram qualquer palavra de violência. 

Glória a Deus no Universo Divino. 

Paz na Terra. 

Boa vontade para com os Homens. 

O Pai Supremo legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, 

não declarava o Embaixador Celeste investido de poderes para ferir ou 

destruir. 

Nem castigo ao rico avarento. 

Nem punição ao pobre desesperado. 

Nem desprezo aos fracos. 

Nem condenação aos pecadores. 

Nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso. 

Nem anátema contra o gentio inconsciente. 

Derramava-se o Tesouro Divino, pelas mãos de Jesus, para o serviço da Boa 

Vontade. 

A justiça do "olho por olho" e do "dente por dente" encontrara, enfim, o Amor 

disposto à sublime renúncia até à cruz. 

Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, 

assinalaram júbilo inexprimível... 

Daquele inolvidável momento em diante a Terra se renovaria. 

O algoz seria digno de piedade. 

O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. 

O criminoso passaria à condição de doente. 

Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. 



Em Sídon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos 

senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao 

abandono nos vales de imundície. 

Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, 

transitou vitorioso, do berço de palha ao madeiro sanguinolento. 

Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, 

recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. 

Natal! Boa Nova! Boa Vontade!... 

Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com 

Jesus, sob os esplendores de um novo dia. 

CHICO XAVIER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons Espíritos 

que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a lhe 

inspirar ideias sãs" 
 
 
 
 

  A Via láctea, serena, bordada de bilhões de astros, gravita 

sob a segura diretriz das mãos de Deus. 

  O carvão, transformando-se paulatinamente através dos 

milênios em diamante que luzirá claridades coruscantes, segue 

o esquema dasmãos de Deus. 

A vida infinitesimal que pulsa na molécula e o impulso que 

aciona o eléctron encontram-se submetidos às seguras linhas, 

inabordáveis, tracejadas pelas mãos de Deus. 

                                                                                  Joanna de Ângelis 

  

  

 

Maior de todas as virtudes, a Caridade é o sentimento que 
sublima e eleva a criatura aos paramos celestiais, onde o 
esplendor do Divino Amigo abre clareiras de Luz nas estradas 
do Infinito. 

A caridade que se manifesta por todos os meios quando se visa 
por em prática o mandamento maior do Cristo: "Amar ao 
próximo como a si mesmo". Constitui a mais poderosa 
alavanca que movimenta aos mundos na jornada cósmica em 
prol da perfeição, força que constrói e edifica para a 
eternidade. 

Caridade, suporte inabalável da Doutrina Espírita, que a tem 
como legenda, uma demonstração de universalidade 
doutrinária, simboliza, sobretudo, o próprio Evangelho, de que 
é a pedra singular. 

 

 

CARIDADE 
 

 



 

 
Entre um ano que se vai 
E outro que se inicia, 
Há sempre nova esperança, 
Promessas de Novo Dia... 
Considera meu amigo, 
Nesse pequeno intervalo, 
Todo o tempo que perdeste 
Sem saber aproveitá-lo. 
Se o ano que se passou  
Foi de amargura sombria, 
Nosso Pai Nunca está pobre 
Do pão de luz da alegria. 
Pensa que o céu não esquece 
A mais ínfima criatura, 
E espera resignado 
O teu quinhão de ventura. 
Considera, sobretudo 
Que precisas, doravante, 
Encher de luz todo o tempo 
Da bênção de cada instante. 
Seja na oficina do mundo 
O mais perfeito aprendiz, 
Pois somente no trabalho 
Teu ano será feliz. 
Não esperes recompensas 
Dos bens da vida terrestre, 
Mas, volve toda a esperança 
À paz do Divino Mestre. 
Nas lutas, nunca te esqueças 
Deste conceito profundo: 
O reino da luz de Cristo 
Não reside neste mundo. 
Não olhes faltas alheias, 
Não julgues o teu irmão, 
Vive apenas no trabalho 
De tua renovação. 

Quem se esforça de verdade 
Sabe a prática do bem, 
Conhece os próprios deveres 
Sem censurar a ninguém. 
Ano Novo!... Pede ao Céu 
Que te proteja o trabalho, 
Que te conceda na fé 
O mais sublime agasalho. 
Ano Bom!... Deus te abençoe 
No esforço que te conduz 
Das sombras tristes da Terra 
Para as bênçãos de Jesus. CHICO XAVIER 

 

CARTA DE ANO BOM 
 

 



 
 
 

 
Rememorando o Natal, lembramo-nos de que Jesus é o Suprimento 

Divino à Necessidade Humana. 

Para o Sofrimento, é o Consolo; 

Para a Aflição, é a Esperança; 

Para a Tristeza, é o Bom Ânimo; 

Para o Desespero, é a Fé Viva; 

Para o Desequilíbrio, é o Reajuste; 

Para o Orgulho, é a Humildade; 

Para a Violência, é a Tolerância; 

Para a Vaidade, é a Singeleza; 

Para a Ofensa, é a Compreensão; 

Para a discórdia, é a Paz; 

Para o egoísmo, é a Renúncia; 

Para a ambição, é o Sacrifício; 

Para a Ignorância, é o Esclarecimento; 

Para a Inconformação, é a Serenidade; 

Para a Dor, é a Paciência; 

Para a Angústia, é o Bálsamo; 

Para a Ilusão, é a Verdade; 

Para a Morte, é a Ressurreição. 

Se nos propomos, assim, aceitar o Cristo por Mestre e Senhor de 

nossos caminhos, é imprescindível recordar que o seu Apostolado não 

veio para os sãos e, sim, para os antigos doentes da Terra, entre os 

quais nos alistamos... 

Buscando, pois, acompanhá-lo e servi-lo, façamos de nosso coração 

uma luz que possa inflamar-se ao toque de seu infinito amor, cada dia, 

a fim de que nossa tarefa ilumine com Ele a milenária estrada de 

nossas experiências, expulsando as sombras de nossos velhos 

enganos e despertando-nos o espírito para a glória imperecível da 

Vida Eterna. EMMANUEL 

 
 
 

 
 

SIGNIFICADO DA ORAÇÃO 

Orar significa conversar, pensar em Deus. 

A oração tem um significado profundo de união entre a criatura e o 

Criador. 

NAS ORAÇÕES DE NATAL 

 

GOTAS DE ORVALHO 
 

 



É um momento de entrega absoluta em que o ser confia, pede, 

agradece a Deus e aos seus mensageiros espirituais. 

A oração é abrangente, envolvendo muitos aspectos de doação 

geralmente desconhecidos da psique humana. 

A oração é um alimento para o Espírito. 

A oração não necessita ser de palavra articulada. 

Um bom pensamento geralmente é mais grandioso do que muitas 

palavras maquinais que não são acompanhadas do sentimento.  

                                                                      Rinaldo de Santis 

 
 

 
 

ENCERRAMENTO   DAS ATIVIDADES: 
 

01/12/2018 - ESCOLA DE MÉDIUNS - (SÁBADO) 

01/12/2018 - SESSÃO DE SÁBADO 

05/12/2018 - SESSÃO DE QUARTA-FEIRA 

 
REINÍCIO DAS ATIVIDADES: 

 

02/02/2019 - SESSÃO DE SÁBADO 

02/02/2019 - ESCOLA DE MÉDIUNS (SÁBADO) 

06/02/2019 - SESSÃO DE QUARTA-FEIRA 
 

 

Entrega de Formulários para consulta a partir do 

dia: 06/02/2019 (quarta-feira). 

  

AVISO 
 


