O Natal do Cristo

Livro Fonte de Paz - Emmanuel

A Sabedoria da Vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da Humanidade, como que renovando as
oportunidades do amor fraterno, diante dos nossos compromissos com o Tempo. Projetam-se anualmente, sobre a Terra
os mesmos raios excelsos da Estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes,
convocando-nos a alma, em silêncio, à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre
desperta novas vibrações no sentimento da Cristandade. Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo
íntimo o Senhor deseja fazer mais luz...
Santas alegrias nos procuram a alma, em todos os campos do idealismo evangélico Natural o tom festivo das nossas
manifestações de confiança renovada, entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida,
cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros, que desistiram temporariamente da
comunhão fraternal. E o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor
que o Mestre nos legou. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas retificando atitudes menos felizes, ou de
esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em
obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de
novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da
aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos, mais
intensivamente, o princípio do “amemo-nos uns aos outros”.
Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o
natalício do Tempo. Com o Mestre, recebemos o Dia do Amor e da Concórdia. Com o tempo, encontramos o Dia da
Fraternidade Universal. O primeiro renova a alegria. O segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a Ele
cinco minutos de pensamento e atividade e, a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua
infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da Sabedoria e do Amor. Não nos esqueçamos. Se Jesus não nascer e
crescer, na manjedoura de nossa alma, em vão os Anos Novos se abrirão iluminados para nós.
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A manjedoura
Recordando o Mestre Divino, convertamo-nos ao seu Evangelho de Amor, para que a sua luz nasça na
manjedoura de nossos corações pobres e humildes! E, edificados no seu exemplo, abracemos a cruz de
nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor, no iluminado Pai da Ressurreição Eterna!

Caminho, verdade e vida!

Lição principal – A humildade é o ponto de partida a vida Cristã.
A manjedoura é o caminho
A exemplificação é a verdade
E o calvário é a vida – morte do velho eu e surgimento do Eu divino.

Eu não vim destruir a lei – Jesus

(S.MATEUS,5:17e18.)

… O Velho Testamento é a revelação da Lei. O Novo é a revelação do Amor. O primeiro
consubstância elevadas experiências dos homens de Deus, que procuravam a visão verdadeira do
Pai e de sua Casa de infinitas maravilhas. O segundo representa a mensagem de Deus a todos os
que O buscam no caminho do mundo.
Com o primeiro, o homem bateu à porta da morada paternal, perseguido pelas aflições, que lhe
flagelavam a alma, atribulado com os problemas torturantes da vida. O Evangelho é a porta que
se abriu, para que os filhos amorosos fossem recebidos. No Velho Testamento, a estrada é longa
e, vezes sem conta, as criaturas humanas desfaleceram entre os sofrimentos e as perplexidades.
No Novo, é a estrela da manhã espiritual, resplandecendo de amor infinito, no céu de uma nova
compreensão. No primeiro, é o esforço humano. O Evangelho é a resposta divina…
Emmanuel – Coletâneas do Além – O Velho e o Novo Testamento

Livro FONTE VIVA - Nos Dons do Cristo - Emmanuel

“Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo
a medida do dom do Cristo.” Paulo (Efésios, 4:7)

Quais foram os presentes que demos para Jesus em 2020











Olhamos a nós e ao nosso próximo com maior amor e indulgência
Aumentamos a nossa fé
Acreditamos que aconteça o que for ele estará zelando por nós
Oramos mais, irradiamos mais para os sofridos e carentes, colaboramos
com a emissão de bons fluidos para todo o nosso planeta.
Dividimos o muito ou o pouco que temos
Nos esforçamos a entender que as perdas materiais fazem parte da vida material e que nossos verdadeiros
valores são os espirituais
Nos esforçamos a entender que a passagem para o plano espiritual pode ser plena embora sintamos saudades
e que a imortalidade da alma através dos ciclos nos aproxima.
Disseminamos a Terceira Revelação, que é a nossa amada Doutrina Espírita, (parte da implantação do
Evangelho do Mestre na Terra) e fazemos isso quando nos unimos em grupos estudando e exemplificando o
Evangelho, através do estudo de toda Codificação e outros estudos complementares. Nos evangelizamos e
evangelizamos nossas crianças e jovens, participamos de trabalhos voluntários, fazemos o Evangelho no Lar,
dedicamos horas de estudo e reflexão particular para o nosso auto-conhecimento …
… e muito, muito mais …

Quais foram os presentes que recebemos de Jesus em 2020?
 Jesus esteve conosco a cada batida do nosso coração, Jesus enviou seus mentores e espíritos

superiores para nos intuírem ao bem todos os dias

 Jesus enviou familiares, amigos e até desconhecidos nos nossos momentos de dilaceração

emocional, de angústia, de dor física, de perdas …

 Jesus permitiu nossos encontros com espíritos queridos durante o nosso sono e trouxe ao

nosso convívio novas almas há muito aguardadas

 Jesus orquestrou para que a Lei de Causa e Efeito no nosso planeta fosse realizada dentro da

misericórdia divina e ao invés de termos guerras, recebemos o COVID e ao invés de
calamidades totalmente devastantes, Ele acalmou a mãe Terra

 Jesus veio pois tem fé no compromisso de cada um de nós com Ele e com nosso Pai, nosso

criador. Ele tem por nós a fé, a esperança imorredoura e imperecível acreditando na nossa
redenção.

 Ele nos oferece muito, muito mais!!!

MEDITANDO O NATAL. Espírito: EMMANUEL., livro Antologia Mediúnica do Natal


MEDITANDO O NATAL. Espírito: EMMANUEL. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus,
sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os Anjos,
sem positiva confiança nos homens... É por isso que, da Manjedoura de Simplicidade e Alegria à Cruz da
Renunciação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em
advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e
converte-a em mensageira de luz. Chama Zaqueu, mergulhando no conforto da posse material, e faz dele o
administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo, ante a negação de Pedro, e nele edifica o
apóstolo fiel que lhe defenderia o Evangelho até o martírio e à crucificação. Não se agasta com as dúvidas de
Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso, que lhe sustenta a Causa, até o sacrifício. Não se sente
ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o, às portar de Damasco, investindo-o
na posição de emissário de Sua Graça, coroado de claridades eternas... A fé e o otimismo do Cristo começaram
na descida à estrebaria singela e continuam, até hoje, amparando-nos e redimindo-nos, dia a dia... Assinalando,
assim, os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz,
tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama à tarefa que o Evangelho nos
assinala... Nos primeiros três séculos de Cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a Celeste Revelação
levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora
dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude d´Ele para
conosco significa... Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão, da
Boa Nova, possamos exclamar ante a Presença Divina: - “Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a
tua palavra, porque, em verdade, meus olhos já viram a salvação”. FONTE: LIVRO ANTOLOGIA MEDIÙNICA DO
NATAL – Psicografia: Francisco Cândido Xavie. Digitado por: Lúcia Aydir – SP/08/2005.

PENSAMENTOS DO NATAL.
Espírito: BEZERRA DE MENEZES. Sempre que te decidas a concretizar idéias e planos, na exaltação
do bem, recorda que Jesus, o Governador da Terra, começou o apostolado da redenção humana
no obscuro recanto da estrebaria.
Espírito: ARLINDO COSTA. Repara a Manjedoura pequenina e entenderás, na bênção que te
invade, que Jesus nos impede à disciplina pelo rude caminho da humildade.
Espírito: EURIPEDES BARSANULFO. Quando te sentires tão infortunado e tão pobre que não
possas ajudar aos mais pobres e mais infortunados, que tu mesmo, lembra-te de que o Senhor,
relegado ao abandono e à carência no estábulo humilde, era louvado nas vozes dos anjos e
marcado no céu pela luz de uma estrela.
FONTE: LIVRO ANTOLOGIA MEDIÙNICA DO NATAL – Psicografia: Francisco Cândido Xavie. Digitado
por: Lúcia Aydir – SP/08/2005.

Livro FONTE VIVA - Nos Dons do Cristo - Emmanuel
“Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo.” Paulo (Efésios, 4:7)
A alma humana, nestes vinte séculos de Cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha
pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade
versus espiritual idade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre
as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si
mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo,
progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela,
à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nela se possam expressar. Onde
estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção
dispensada à cultura das plantas preciosas, ao pé do lar. Quanto à Terra, todos somos suscetíveis de produzir para o
bem ou para o mal. Ofereçamos ao Divino Cultivador o vaso do coração, recordando que se o "solo
consciente" do nosso espírito aceitar as sementes do Celeste Pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será
convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças
do Senhor, ao redor de nós. Observa a tua "boa parte" e lembra que podes dilatala ao Infinito. Não intentes
destruir milênios de treva de um momento para outro. Valete do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia.
Persiste em aprender com o Mestre do Amor e da Renúncia. Não nos esqueçamos de que a Graça Divina ocupará o
nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo.

