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Que o seu natal esteja repleto de todos estes presentes!
Nesta Edição:

Um excelente texto
sobre Jesus e o Natal.
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Visita Fraterna:
Faça parte desta caravana de amor.

Brindamos o leitor com
um lindo poema.
Sejamos tocados pelas
PALAVRAS DA FÉ
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Jesus e natal
Outro final de ano que se aproxima. Junto com
ele, a repetição de certas frases feitas e o pensamento de que, se ainda as escutamos, é
porque talvez ainda não ajamos da forma como
elas nos convidam a fazer. As frases sobre o
Natal são recorrentes: “temos que nos lembrar
do verdadeiro Aniversariante nesse dia”; “é o
período em que o Cristo renasce em cada um
de nós”; “é o período em que o Cristo se aproxima da Terra”, entre outras.
Por isso, gostaríamos de aproveitar esse espaço e discutir mais profundamente alguns ensinamentos que o Cristo talvez realmente gostasse de ver florescer em nós. A fé pode ter
sido a grande lição que Jesus nos quis deixar.
Por várias vezes ele se referiu ao
povo como “de pouca fé”, mostrando a todos os inconvenientes
deste comportamento. Vinte e um
séculos depois, temos o período
natalino dividindo espaço com
ideias sobre o fim do mundo,
pois, segundo dizem, há um suposto calendário
organizado pela civilização Maia definindo o dia
21 de dezembro próximo como sendo o último
da existência de nosso planeta.
Notícias dão conta que há pessoas comprando
espaços em abrigos que as protegeriam do
cataclismo anunciado. Porém, são as mesmas
pessoas que vão às compras pelos presentes a
serem distribuídos no Natal, marcado para
acontecer “depois do fim do mundo”. Para entendermos isso, remontemos ao bug do milênio, à profecia que dizia que de dois mil não
passaríamos e a tantos outros suicídios coletivos cometidos por membros de seitas que criam haver chegado o termo de nossa existência. Por total desconhecimento de Deus, o Homem sempre o viu como um ser vingativo, somente à espera de uma chance para destruir o
planeta. Não obstante, fundamental é lembrarmos que quando assim se pensava sobre o
Criador, tinha-se a Terra como o centro do Universo e único planeta habitado. Via-se o ser
terráqueo como a única forma de vida inteligente do universo. Espíritos eram outras categorias da criação – ou anjos ou demônios.

O próprio Allan Kardec mostrou sua preocupação com a importância que se dava a fenômenos exteriores para o destino do planeta. Por
que teria ele elaborado a pergunta 40 de O Livro dos Espíritos? Para que seria importante,
em uma obra como essa, entender se os cometas eram matéria em começo de condensação ou mundos em via de formação? Se formos mais além, a primeira frase da resposta
dada pelos Espíritos já seria suficiente, pois
eles afirmam que “isso está certo”. Para que
continuaram eles a resposta dizendo ser absurdo acreditar-se na influência que vulgarmente a eles atribuíamos?
Encontramos então que já naquela época
acreditava-se que os cometas tinham origem em três setores do
espaço. Os cometas provenientes
das proximidades de Júpiter seriam
responsáveis por mudanças nas
leis, dogmas e conhecimentos acadêmicos por nós vivenciados. Aqueles originados no Cinturão de Kuiper nos levariam a revoluções espiritualistas e alterações
no poderio militar. Já os cometas vindos da
região de Plutão trariam mensagens diretamente da divindade. Concluímos, então, que não é
de agora que tentamos transferir a responsabilidade de melhoria da Terra, que é absolutamente nossa, para fatores externos. Ao contrário, a proposta da Doutrina Espírita é totalmente focada na reforma íntima de cada ser, para
que as individualidades somem um todo melhor.
De acordo com essa proposta, o convite do
Natal passa muito mais pela revivescia do modelo de vida de Jesus em nossas mentes. É o
Mestre nos mostrando que a sua vinda serviu
para nos provar que é possível crescer, que é
possível agir como ele agiu, bastando nossa
própria escolha e vontade. Amando ao próximo
como a nós mesmos, nos esforçando para
vencermos os grandes inimigos ainda arraigados dentro de nós mesmos (orgulho e egoísmo) e deixando de fugir de nossa “obrigação”
para conosco estaremos fazendo florescer o
Cristo na Terra a cada ação, a cada dia, espalhando Sua mensagem por todos que conosco
caminhem
Breno Araújo
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A Reencarnação muito antes de Allan Kardec
Citação VII

AQUELE QUE RETORNA PARA A TER
TERRA
E FAZ O BEM, SEGUNDO SEUS CONHECONHECIMENTOS,
CIMENTOS, SUAS PALAVRAS,
PALAVRAS, AÇÕES E
INTENÇÕES, RECEBE UM DIA UMA RERECOM
COMPENSA QUE CONVENHA A SEUS
MÉRITOS . AQUELES QUE DU
DURANTE O
PERÍODO DE VIDA NA TER
TERRA, VIVEM
NA DOR E NO DES
DESGOSTO, SOFREM COM
ISTO POR CAUSA DE SUAS PALAVRAS
MESQUINHAS OU SUAS MÁS AÇÕES
NUM CORPO
CORPO ANTERIOR, PELO QUE É
PUNIDO NO PRESENTE".
( ZORO
ZOROASTRO – 1.000 AC )

CEACE – VISITA FRATERNA
Dia: 16 de dezembro de 2012 (terceiro domingo do mês).
Local: "Casa de Leylá"
Endereço: Rua Ana Néry, 2.400 - Riachuelo
Horário de Saída do CEACE: 13 horas
horas
INFORMAÇÕES:
Convidamos a todos para a festa de Natal que realizaremos na Casa de Leylá, como fazemos todos os anos,
juntos com as 48 meninas e 2 meninos, de 01 a 14 anos, que foram acolhidos
acolhidos ali.
O Centro Espírita Amor Caridade Esperança já providenciou
providenciou os presentes. RestaResta-nos apenas levarmos nosnosposssa alegria de sempre e festejarmos a data do nascimento de Jesus com muito amor. Pedimos aos que po
suam carros que dêem “carona” aos demais.

LANCHE:
Pedimos que caprichem, pois, todos nós participaremos dele: salgadinhos, doces, balas, bombons, bolos,
refrigerantes (gelados).
“Ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o
clima de nossa reconstrução espiritual para a Vida Eterna” (Emmanuel)
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PALAVRAS DA FÉ
Nunca te dês por inútil,
Mesmo em ação de alto nível,
Não afirmes: "Impossível",
Nem te digas sem valor,
Deus em ti é a própria vida,
Mantendo-te, instante a instante,
Em doação incessante,
Por fonte viva de amor.
Não és um astro, no entanto,
Tens a força estranha e bela
De acender a luz da vela,
Dissipando a escuridão.
Não inventaste a demente,
Nem a romã cetinosa,
Não sabes tecer a rosa,
Mas podes assar o pão.
Não fulguras qual brilhante
Nem tens a força do vento
Em redemoinho violento,
quando ruge a destruir;
Mas tens o conhecimento
De quem guia a natureza,
Exterminando a tristeza,
No dom de fazer sorrir.
Não esmoreças no mundo,
Trabalha, ajuda, esclarece,
Tens o verbo, a voz, a prece,
São sem conta os dotes teus;
Ampara, acalma e perdoa,
Qualquer migalha do bem
Na Terra e no Mais Além,
É benção do amor de Deus.
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