
    

BILHETE DE NATAL

NA TRILHA DO BEM

RECADO 

Meu amigo, não te esqueças,
Pelo Natal de Jesus,
De cultivar na lembrança
A paz, a verdade e a luz.

Não olvides a oração
Cheia de fé e de amor,
Por quem passa, sobre a Terra,
Encarcerado na dor.

Vai buscar o pobrezinho
E o triste que nada tem...
O infeliz que passa ao longe
Sem afeto de ninguém.        

Consola as mães sofredoras
E alegra o órfão que vai
Pelas estradas do mundo
Sem o carinho de um Pai.

Mas escuta: Não te esqueças,
Na doce revelação,
Que Jesus deve nascer
No altar de teu coração.

Casimiro Cunha, Antologia Mediúnica de Natal
Médium: Francisco Cândido Xavier

14

Natal de luz! 
Natal de paz com Jesus! 
Jesus, o homenageado. 
Que Ele seja lembrado na festa. 
Lembrem-se d’Ele ao olharem para o irmão na rua, para a mãe pedinte, 

para criança malvestida no sinal. 
Lembrem-se d’Ele na hora da ceia, repartindo as compras com aqueles que 

pouco têm. 
Lembrem-se d’Ele na hora dos amigos, dos telefonemas para os solitários, 

de visitar aqueles que estão esquecidos. 
Lembrem-se d’Ele na hora da troca fraternal de presentes. Reservem  algo 

para aqueles que pouco recebem. 
Lembrem-se d’Ele a cada gesto, palavra, olhar, vibrando por todos durante 

todo o ano, não só no Natal. 
Natal de paz. 
Desejem com muita unção no coração. 
Vibrem pelos homens, pelo amor, para que a dor se apague dos corações.
Façam desta noite a sua noite de luz! 
Natal! Natal com Jesus, envolvendo a todos na vibração de luz. 
Guiando todos na trilha do Bem, na trilha da Luz!

Um Espírito Amigo

Guirlandas, presentes.
Árvores, adornos,
Ceia e tudo o mais.
  
Contudo, lembrai-vos do
Convidado principal:
De Jesus 
Na Noite de Natal!
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A vinda de Jesus foi um acontecimento que marcou a História. 
O grande desafio é fazer que Seus Ensinamentos sensibilizem o coração  

de todos na Terra, para que uma Nova Era de Amor, Paz e Compreensão se instale  
no planeta, onde os fortes ajudarão os fracos e todos, irmanados, conhecerão a  
Paz tão esperada.

O Espiritismo revive o Cristo e Suas Lições. 
Cada um deve dar sua contribuição para esta Nova Era, pois, por menor  

que essa contribuição pareça, ela se multiplicará em bençãos de Amor e Esperança 
para todos.

Nós, do Plano Espiritual, estamos sempre presentes, abençoando o trabalho 
individual e coletivo bem como o esforço empenhado, para que a tarefa, que reflete o 
Ideal de Jesus, se perpetue na Terra, sendo tal tarefa o somatório do trabalho realizado 
em cada Núcleo de Amor que ergue a bandeira de trabalho de Ismael junto ao planeta 
Terra. Muita Paz a todos!                                    

Um irmão em trabalho na Casa

Dezembro!  
A Humanidade para, lembrando a Luz do mundo. 
Jesus e a sua Terra querida! 
Jesus e Suas ovelhas! 
Presépios, sinos, anjos... 
No Natal, lembremos Jesus. 
Jesus vive em cada um: 
No alimento distribuído, no abraço ao irmão, no leite à criança, no aperto de 

mão, no sorriso ao desvalido, na doação ao órfão. 
Fujam ao consumismo, fujam da correria às lojas na busca por presentes. 
Que as comemorações sejam singelas. 
Que nos lares haja Paz, Amor e Harmonia!
Que a presença de Jesus se faça sentir na Noite de Natal. 
E que seja Natal todos os dias na Terra. 
Amor e Caridade sempre! 
Feliz Natal de Jesus!

Um Amigo

É Natal - nasceu Jesus! 
Todos cantam e, embalados pelas canções de Natal, esparzem alegrias, levando 

o alimento ao necessitado, o brinquedo à criança desvalida, o amor ao idoso carente.
Ah, dezembro! 
Mês que lembra o Mestre Jesus!
Pequenino, em panos enrolado, dormindo na manjedoura, rodeado pelos 

animais e pastores. 
Os Anjos dos Céus anunciaram: Glória a Deus nas Alturas, Paz na Terra e Boa 

Vontade para com os homens. 
Natal - os corações se abrem à compaixão, os corações se movimentam em 

direção ao outro - seu irmão. 
O mundo passa, e passará, por dores, mas são efêmeras, transitórias. 
Só o Bem é eterno. 
O Amor construirá a Nova Era, assim, amemos e amemo-nos. 
Na Noite de Natal, abramos as portas da nossa casa, porém, especialmente, as 

do nosso coração para que o Mestre Jesus possa entrar e deixar a Sua Paz. 
Neste Natal, lembra-te de orar pelo mundo tão conturbado: tantos conflitos, 

crises e problemas. 
Se todos os homens de bem unirem suas preces em louvor a Deus, agradecidos 

ao Irmão Maior Jesus por ter vindo até os homens para ensinar o Amor e deixar o 
roteiro de nossa libertação – Seu Evangelho, e se todos os homens de bem espalharem 
as lições do Mestre, haverá Paz no mundo!

Construamos a Paz a partir de nossos pequenos atos, de nossas palavras  
no bem. 

Que a Paz do Senhor envolva a Terra e toda a humanidade, abençoando-a.
Que as dores vivenciadas pelos homens possam ser a redenção de suas  

faltas pretéritas. 
Natal de Luz!
É Natal – nasceu Jesus! 
Que Maria abençoe. 
A todos, Feliz Natal de Jesus! 

Um irmão em Cristo [2011]
 

           
Toda a Natureza é presente do Pai em benefício dos filhos seus!
As flores, os pássaros, a mata, o céu coalhado de estrelas, o mar bravio ou 

calmo, as campinas que se perdem no olhar.
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