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    Ano 16                                                                                            Nº 203/dez/2020 

  
HOJE É NATAL 

 

É Natal! É Natal! É Natal! 
 

Ouve esta voz que vem dos Céus 
Anunciando um novo dia. 
É uma promessa de esperança  
De amor, de paz e harmonia. 
Abre tua alma para a luz 
Ama, perdoa, luta, esquece, 
A hora é de fraternidade 
E de mãos que se erguem em prece! 
 

Canta, canta com alegria 
Hoje é dia do Senhor! 
Canta e vibra em harmonia 
Com seu imenso amor! 

                                                  

    Envolve em santa vibração 
    A quem te pede pão e luz,  
    Lembra que todo irmão que sofre 
    É convidado de Jesus! 
    Estende a bênção de teu lar 
    À criancinha e à mãe que chora... 
    Hoje é Natal, dia de amar, 
    Não deixes passar esta hora!... 
     
        Auta de Souza ∕Brunilde Mendes do Espírito Santo 

                                     Do livro: Evangelho em Prosa e Verso, LT 
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DESPERTAR  
 

 Desde pequeno sempre ouvi falar de Jesus. 
Minha mãe dizia: 
- Vá com Jesus. Peça a Jesus. 
E eu não entendia. 
Cresci ouvindo falar d’Ele, mas, sempre tão longe, tão distante, nunca procurei 

saber sobre Ele, nunca me importei com Ele.  
Hoje, depois de muitas idas e vindas, depois de muito sofrer, de muito procurar por 

Ele, encontro-O em cada irmão do caminho. 
Enxergo Jesus no irmão que me procura, pedindo ajuda; naquele que sofre; em 

todos que cruzam meu caminho. 
E, trabalhando, servindo, procuro a cada dia estar mais próximo d’Ele. 
Que o despertar de cada um não demore tanto como o meu, que possam ir logo 

caminhando junto a Ele.  
Muita Paz! 
                        Um irmão do Caminho 
 

 
 

FELIZ NATAL 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  Feliz Natal!  
 Na noite de Natal, em que se comemora o Natalício de Jesus, que o mais 
importante seja a construção da Manjedoura em nossos corações, onde Jesus possa 
renascer todos os dias, vivido por nós, na vigilância, perseverança, paciência, humildade, 
resignação com tudo aquilo que possa vir a acontecer, ao longo dos anos e  do tempo, 
no caminho de todos nós.  

Muita atenção para a construção da Manjedoura no coração, sabendo que nós – 
da Espiritualidade – estamos também lutando por nos melhorar. 

A hora é chegada, e não podemos mais perder tempo, pois tudo que for ligado na 
Terra estará ligado no Céu, e a nossa ligação também perseverará, já que investimos no 
compromisso com o Seareiro.  

Jesus conta com cada uma das ovelhinhas que já se dispõe ao trabalho no Bem. 
Perseverai e perseverai no trabalho intenso. Que seja este o presente que se 

ofereça a Jesus, o Pastor, neste Natal de Jesus, que a Cristandade comemora. 
José, Maria e Jesus em vossos corações.  
Graças a Deus. 
                                                 Um irmão 
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JESUS É CHEGADO! 
 

 Alegrai-vos! Jesus é chegado. É dezembro! É Natal de Jesus!  

 Jesus está em cada irmão, em cada momento, em cada chamado de um 
companheiro. 

 Nenhum de nós segue sem rumo, embora, quando, na Terra e no Plano Espiritual, 
muitas vezes, o Espírito caminha sem direção por rebeldia, por se negar a ouvir o 
chamado do Mestre Jesus. 

  Irmão e amigo, 

 A caminhada faz-se longa, se resistirmos ao chamado. 

 Podemos acelerar o passo, se ouvirmos a voz cariciosa de Jesus. 

 Vibrai alegria. 

 Que vossas almas se rejubilem com a vida – uma bênção dos Céus. 

 Alegria de viver com Jesus! Ele veio para que tivéssemos vida em abundância. 

 Imaginai este país belo e grande, sob a luz da irradiação do Amor de Jesus – com 
essa mensagem, elevai o pensamento em oração para que a paz se estabeleça e faça 
aqui Seu reino – o Reino de Deus há tanto anunciado. 

 Que cada um possa ser a voz que clama no deserto sim, mas uma voz firme e 

serena: 

   - O Mestre está entre nós. Tudo está certo. Vivemos a cada momento e, em todos 
os momentos, as experiências de que precisamos para evoluir. 

   E o Brasil – esta terra por nós conquistada e por nós dilapidada – aguarda que, 
por fim, consolidemos a mensagem do Mestre Jesus nesta terra abençoada. 

   Com isso nos comprometemos e isso deveremos fazer. 

  Paz! Muita Paz!  

   Seja o vosso falar, o vosso agir e o vosso pensar - PAZ! 

   Ele veio com Sua mensagem de Amor e Paz, para que tivéssemos paz e 
fizéssemos a Paz!  

  A Paz do Senhor nos envolva e abençoe a Pátria do Cruzeiro! 

              Um irmão em Jesus 

 
 Paz na Terra! Paz na Terra a todos os corações de boa vontade! 

 Ah! A colheita, então, será farta!              

 Perseverem, perseverem no trabalho!                                   Celina 
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A MANJEDOURA NO CORAÇÃO 
 
 

Jesus nos ensinou: Tudo que ligares na Terra será ligado também no céu. [Mateus 

16:19] 

Por isso, a necessidade de prestarmos bem atenção nas nossas palavras, nos 
pensamentos, nas ações, porque tudo está sendo ligado. Guardar vigilância nos 
pensamentos, porque já sabemos que pensamento é energia, onda cerebral, que cria  
imagens vivas que gravitam pelo espaço, essas imagens voltam até nós e, neste 
momento solene para a Humanidade, momento de aferição de valores, cuidemo-nos.  

Os Filhos da Luz precisam estar bem acordados, bem ligados às forças do Bem e, 
para manter esta ligação, a vigilância constante e o trabalho em favor dos semelhantes.  

Estamos iniciando dezembro, mês em que se comemora a chegada da Luz do 
Mundo, em forma de menino, no planeta Terra. É um dia muita alegria para todos os 
homens na face do planeta.  

Que a manjedoura de luz possa ser entronizada em nossos corações, porque a 
alegria do Natal vive em nós para sempre iluminando nosso caminho, nossas mentes, 
nossas vidas com a paz, a alegria e saúde espiritual e a vontade.  

Abraçando a cada seareiro do Bem com muito carinho, que todos os núcleos de 
trabalho no Bem estejam envolvidos na luz do coração de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
todos os nossos irmãos que trabalham para o bem recebo, neste instante, a luz que vem 
do coração do Senhor, fortalecendo e renovando cada coração graças a Deus  

 

                                         O velho Januário 

 
 

NATAL DE JESUS 
 

 É chegada a data da comemoração do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
renovando nossos corações para os bons sentimentos, para a fraternidade, para a 
caridade e o amor. 
         É chegado o momento de fazer uma reflexão, verificando, no ano que  passou,  os 
pontos de nossas vidas em que podemos melhorar para chegar, caminhando, com muito 
esforço, à renovação de nós mesmos. 
 Pensemos em Nosso Senhor Jesus Cristo, em Seu Nascimento, em Sua Mãe, em 
José, devotados pais que aceitaram a missão de receber Nosso Mestre para a 
transformação da Terra e para que Ele possa nascer no coração de todas as criaturas de 
Deus. 
 Natal é alegria, Natal é calor do coração de todos os Mensageiros do Alto, da Casa 
do Pai a nos envolver.                                                           Catarina 

 
(As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza.) 

 
 


