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Natal Chegou!! O dia 24 de dezembro, véspera de Natal, é a data mais festejada
do ano e faz com que a maioria de nós espere
com ansiedade a hora da troca de presentes, a
farta ceia maravilhosa, o encontro de parentes
para colocar a conversa familiar em dia... que
acabamos esquecendo o real sentido da comemoração: O Nascimento de Jesus.
Os anos passaram deixando de lado o
espírito verdadeiro de Natal, pautado nos ensinamentos morais, religiosos e espirituais de
Jesus.
Vale relembrar, o que aprendemos
quando pequeninos e, muitas das vezes, esquecemos de passar às nossas crianças, que
Jesus nasceu em uma simples manjedoura
cercada de animais. Através de sua sabedoria,
nobreza moral e elevação espiritual, trouxe a
humanidade o amor, a caridade, o perdão, a
justiça, a fé e a oração, com os quais nossas
vidas se transformam ao longo do ano.
Natal é época de reflexão, de pararmos
para pensar e fazer o levantamento de nossas
ações no nosso dia-a-dia. Será que realizamos
um trabalho honesto e responsável, que gerou
nosso progresso material e espiritual? Será que
tivemos um relacionamento fraterno e uma
convivência harmoniosa com o nosso próximo?
Será que discriminamos pessoas, ações e palavras? Será que fizemos com o outro o que
não queríamos que fizesse conosco?
Devemos refletir sobre nossos compromissos assumidos antes do reencarne para ver
se não está na hora de começarmos aquela
reforma íntima na busca de nosso progresso.
Allan Kardec, na Questão 625 de O Livro dos Espíritos, registrou: “Jesus é para
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o homem o tipo de perfeição moral a que pode
aspirar a Humanidade na Terra. Deus No-lo
oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão
de sua Lei, porque ele estava animado do espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu
na Terra”.
Então, seguindo os ensinamentos de Jesus na busca da perfeição devemos colocar em
prática o objetivo a que nos propomos seguir da
Doutrina Espírita, que é o progresso e o desenvolvimento do Espírito tanto encarnado, como
desencarnado, que temos a plena consciência
que para alcançá-la é preciso muito trabalho no
bem.
Que na noite do aniversario de Jesus
possamos estender a mão ao próximo, trocar
os presentes eletrônicos de ultima geração por
um cartão, por uma mensagem do coração, por
uma palavra amiga; que as boas lembranças
em família, os sorrisos, as canções tomem lugar dos julgamentos; que possamos incluir em
nossas orações todos os melhores desejos aos
nossos entes queridos e em especial aquele
irmão que consideramos “inimigo”; que durante
a ceia a oração por dias melhores para nossas
crianças, nossos povos e por um mundo melhor
seja a tônica da noite.
A você irmão que compartilha conosco desta leitura, um Natal abençoado junto a
todos os seus. Que de mãos dadas, mesmo em
pensamento, a meia noite, possamos desejar a
todos Amor em um caminho iluminado, transformando seus corações a cada dia e enchendo-os de Paz e Felicidade, com o renascer de
uma nova Esperança.

Feliz Natal!
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É

sempre prazeroso ler os livros de
Yvone do Amaral Pereira, especialmente pela
simplicidade do linguajar que atinge todos os
níveis de intelecto. Torna-se fácil a leitura.
Em “Recordações da Mediunidade”, o
último livro psicografado através do excelente
dom Divino desta médium tão dedicada, disciplinada e abnegada, pode vivenciar com ela
mesma (vivenciar, sim, este é o termo, pois
que tal é a precisão das informações, que quase chegamos a ver as cenas por ela narradas)
inúmeros importantes casos de esclarecimento
e encaminhamento de espíritos sofredores.
Este livro, que lhe foi ditado com a orientação do Espírito Adolfo Bezerra de Menezes, narra situações sucedidas a ela própria ao
longo de sua existência como médium nesta
encarnação,inspirada pelos “Superiores do Além”, dando especial importância ao esclarecimento aos suicidas, com o próprio depoimento
de sua encarnação em que cometeu o ato fatídico. Explicam seus orientadores Espirituais
que: “... é necessário apresentar à lei de reparações de delitos passados, testemunho de fé
em si mesma e no poder de Deus... como suicida que também fora, estaria ligada aos imperativos das conseqüências do ato praticado, e
uma face de tais imperativos é a necessidade
do socorro aos companheiros de infortúnio...
até que a conseqüência se liberte do opróbrio
que a macula.”
A maioria dos casos por ela relatados
se passa no Estado do Rio de Janeiro, onde
nasceu e cresceu, e já na fase adulta e com
suas faculdade mediúnicas já desenvolvidas,
suas experiências transcorrem em Lavras, Estado das Minas Gerais. Houve também uma
importante ocorrência em Petrópolis.

Com apenas 29 dias de nascida passou pela primeira vez pelo fenômeno do desprendimento parcial do corpo ou morte aparente, que viria a acontecer novamente aos oito
anos e após os 16 tornou-se, por assim dizer,
comum em sua vida, o que lhe permitiu melhor
desenvolver suas obras literárias, psicografadas através do Além, e auxiliada pela visão
espiritual superior, sem que sequer se desse
conta pensando que tudo não passasse de sonho muito lúcido e inteligente.
Ainda criança, aos quatro anos, já vivenciava os fenômenos da visão e da
audição.
Julgava
serem os espíritos
vistos como seres da
família, daí não sentir medo. A um desses espíritos ela
chamava de pai e
afirmava sê-lo, renegando a paternidade
de então, causando
muita confusão na
família.
É um livro de onde os médiuns poderão retirar exemplos ilibados para seu mandato,
inclusive com uma série de recomendações
que ela deixa ao final do livro. Altamente indicado até mesmo para todos os componentes
de Mesas Mediúnicas
Clorian
*Os interessados podem adquirir o livro na livraria do Ceace .
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Jesus e o Natal
Natal, uma das mais coloridas e calorosas celebrações
da humanidade terrena. É a
maior festa da cristandade;
surgida do cristianismo Ocidental para marcar a celebração da vida.
Na origem, as comemorações festivas do ciclo natalino (inicia-se na véspera do
Natal, 24 de dezembro, e vai
até o dia de Reis, 06 de janeiro) vêm da distante Idade Média, quando a Igreja Católica
introduziu o Natal em substituição a uma festa mais antiga
do Império Romano, a festa
do deus Mitra, que anunciava
a volta do Sol em pleno inverno do Hemisfério Norte. A adoração a Mitra, divindade
persa que se aliou ao sol para
obter calor e luz em benefício
das plantas, foi introduzida em
Roma no último século antes
de Cristo, tornando-se uma
das religiões mais populares
do Império.
A data conhecida pelos
primeiros cristãos foi fixada
pelo Papa Júlio 1º para o nascimento de Jesus Cristo como
uma forma de atrair o interesse da população. Pouco a
pouco o sentido cristão modelou e reinterpretou o Natal na
forma e intenção.
Contam as Escrituras
Sagradas da cristandade que
“um anjo anunciou para Maria
que ela daria a luz a Jesus, o
filho de Deus. Na véspera do
nascimento, Maria e José,
viajaram de Nazaré, na Galiléia, para Belém, na Judéia,
por causa do censo, ao tempo
do Rei Herodes. Chegando
em Belém à noite e não en-

contrando lugar para dormir,
eles tiveram que ficar no estábulo de uma estalagem. E ali
mesmo, entre bois e cabras,
Jesus nasceu, sendo enrolado
com panos e deitado em uma
manjedoura.
Pastores que estavam
próximos com seus rebanhos
foram avisados por uma anjo
e visitaram o bebê. Três reis
magos que viajavam há dias
seguindo a estrela guia encontraram o lugar e ofereceram
presentes ao menino Jesus:
ouro, mirra e incenso. E ao
retornarem, espalharam a notícia de que havia nascido na
Terra, o filho de Deus.” E daquele inolvidável momento em
diante a Terra se renovaria,
enchendo os corações de fé e
esperança, de alegria e sublimes cantigas. Pois, em inesquecíveis lições, Jesus nos
ensinou que “o algoz seria
digno de piedade; o inimigo
converter-se-ia
em
irmão
transviado; o criminoso passaria à condição de doente e
que era necessário desculpar
sempre, indefinidamente, a fim
de alcançarmos a paz e a felicidade eternas. Que era preciso amarmo-nos uma aos outros, para edificarmos o reino
dos céus em nossos corações; não fazendo ao outro
aquilo que não queremos que
o outro nos faça. Que devemos orar pelos que nos perseguem e caluniam, liberando
assim nossas mentes e corações das mágoas e ressentimentos, que nos impedem a
caminhada evolutiva e nos
dificultam a passagem no
mundo espiritual.”

E o Natal se aproxima,
por isso sentimos pairar no
ambiente terreno uma atmosfera diferente e especial: a
Natureza parece caminhar em
ritmo diverso do normal; há
mais luzes e cores na cidade;
os semblantes estão mais afáveis e sorridentes; as pessoas se tornam mais gentis,
mais fraternas, mais solidárias. Consciente, ou inconscientemente sentimos que, mais
uma vez, Jesus se aproxima
da Terra, se aproxima de nós
para nos abençoar e amar; e,
fazer-nos lembrar que o verdadeiro espírito do Natal é
“Glória a Deus nas Alturas,
paz na Terra e boa vontade
para com os homens”; que
Natal é todo dia; que Natal é
renovação, mudança, engrandecimento do nosso espírito
imortal; é Boa Nova, é Vontade! Simbolizados no pinheirinho (vida renovada, sempre
de folhas verdes), nos presentes (oferendas dos reis magos
ao MENINO JESUS), nas velas (boa vontade, receptividade), presépio ( o nascimento
de Jesus) e a prece (nossa
gratidão ao condutor de nossas vidas e ao seu amor incondicional).
Feliz Natal a todos e que o
CEACE, uma das muitas Casas de Jesus na Terra, resplandeça de Luz, Amor, Caridade e Esperança...
Amanda Rosenhayme
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Refletindo
“Ele” nas mídias sociais
- Ei! Tá no Face?
- Tô, por quê?
- Aê, sente só: tem um cara aqui me pedindo pra
adicioná-lo há séculos!
- Sério? Quem é?
- Não conheço... Um cara barbudo, cabelão,
nunca vi...
- Hummm... eu conheço esse cara... não sei de
onde...
- Eu também! Deve ser da
balada...
- Balada?? E esse cara tem
jeito de balada? Tá doidão?
- Sei lá... S´imbora entrar no
perfil dele! É aberto!!
- Já tô vendo... Caraca!!
Velhão o cara! Mais de 2 mil
anos!!!
- Mentira!!
- Sério!!
- E o que ele faz?
- Fala... fala muito! Parece que todo mundo fica
feliz quando ele fala...
- Ih, já saquei: autoajuda!! Ele deve ser um desses caras que fazem palestras motivadoras... É
uma parada de coaching ou mentoring... já vi
muito disso por aí!
- Não sei não... ele é meio diferente... pede para
que as criancinhas venham até ele... tem umas
frases aqui dele, peraí...
- Tô vendo também... por que ele não quer que
uma mão minha não saiba o que a outra andou
fazendo? Parada estranha...
- Ô... sinistro...
- Cara, se liga: ele tem milhões de amigos!!
- Como assim? Tem um limite no Face!
- Pra ele não!
- Ele deve ser filho de alguma autoridade aê!
- Fato! Também... olha só: ele multiplica os
pães, anda sobre as águas, cuida de todo mundo! Geral se amarra nele!!
- Então... qual é a dele? Por que ele quer te adicionar?
- Só a mim? Ele também quer te adicionar... não
viu ainda não?
- Pior que é mesmo... não tinha visto ainda... E
esse convite tá aqui há um tempão!

- Tem uma parada que eu não tô entendendo...
- Fala maluco!
- Ele já me adicionou como amigo... como ele
pode me colocar como amigo dele, se eu ainda
não o adicionei como meu amigo?
- Tô falando que esse cara deve mandar muito...
- Se eu tô como amigo dele... não era para o
sistema colocá-lo como meu amigo automaticamente?
- Estranho... deve ser algum bug do Face...
- Vou adicioná-lo... peraí...
Ihhh!!! Não funcionou!
- Como assim? Dá enter!
Clica aí! Conseguiu?
- Nada... abre uma outra
janela... “instruções pra me
ter como amigo”
- Fala sério! Nunca vi isso...
o que está escrito?
- Um tal de passo a passo...
- E o que diz?
- “Quer me ter como amigo? É simples: abra o
seu coração... ame ao seu próximo como a si
mesmo... e ame ao meu Pai acima de tudo”
- Êita! Voei geral!! Que parada é essa maluco?
- Não sei... mas sabe que eu tô com uma sensação maneira... só que eu não sei como se faz
isso... quem é o Pai dele? “Amar ao próximo”? E
que parada é essa de “abrir o coração”?
- Não tem mais nada escrito não?
- Peraí... tem sim... olha só: “não sabe como
fazer? É simples: siga-me”
- Viajou! É twitter ou face?
- Ele deve ter os 2! E aí? O que faremos?
- Ué... a gente pode tentar...
- Fechado!
- Tem uma foto dele muito maneira! Sente: ele e
mais 12 caras comendo, numa mesa grandona...
ele é esse aí no meio... Muito maneira!
- Cara... tem um maluco aqui que negou ele 3
vezes!! Ahahaha!! E ele continua amigo do cara!
- Maneiro!
- Quer saber? Curti!!!
- Curtiu? Então deixa um comentário...
Marcelo Carrullo

