		

EIS-ME AQUI, SENHOR!
É tempo de Natal! Anunciando a chegada de Jesus...
Jesus convidou-nos ao exercício do Amor, convidou-nos ao trabalho na Sua
Seara - curando feridas, balsamizando dores, ouvindo, levando palavras de consolação
e paz.
Jesus não disse que a estrada era atapetada de rosas.
Jesus não nos prometeu facilidades.
Convidou-nos sim ao trabalho árduo de transformação:
do ódio em amor,
da guerra em paz,
da intolerância em indulgência,
da impiedade em compaixão,
da mágoa em perdão.
Irmãos,
Não temais as vozes adversas, as incompreensões, os ditos sarcásticos dos que não
vos compreendem. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e
mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa.
Perseverai!
Segui as pegadas do Mestre dos Mestres.
Sabei todos que só há um Caminho – Jesus!
Que só há um roteiro – o Evangelho.
Assim, apesar dos cascalhos do caminho, dos percalços da jornada, dos joelhos
desconjuntados, dos corações em frangalhos, de todas as dores... caminhai com o
Senhor Jesus!
Jesus nos aguarda...
Que, ao final da existência na Terra, todos, de consciência tranquila, possamos
dizer ao Senhor Jesus:
- Eis-me aqui, Senhor! Chorei, sofri, mas venci... Eis-me aqui, Senhor!
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JESUS
Floresce minha mão de amor tocada,
quando escrevo, Jesus, em teu louvor!
Cada rima que surge é como flor
pelo sol de teu nome iluminada!
Unge-me a inspiração abençoada
do teu sereno olhar consolador
a acender uma estrela sobre a dor
de quem vestiu de noite a própria estrada!
Excelsa luz do Céu que nos amparas,
dás vida ao coração como às searas
alegria e esplendor a chuva irmã.
Poeta do Perdão e da Verdade,
o Caminho de paz da Humanidade
e a certeza das glórias do Amanhã!

Uma irmã

Não podemos mudar os outros, mas, podemos mudar a nós mesmos.
O Pai aguarda, carinhosamente, o momento da transformação para o bem de
cada filho.
Feliz Natal de Jesus!
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NATAL COM JESUS

PEDIDOS AOS ESPÍRITOS

A mensagem cristã nos esclarece que o Velho Testamento é o alicerce da
revelação divina, e o Evangelho é o edifício de redenção das almas; e por isso mesmo,
este deve ser procurado não apenas como esclarecimento, a fim de que venhamos a ter
o conhecimento; mas, acima de tudo, como uma força viva capaz de renovar os nossos
sentimentos.
O Evangelho do Senhor é a revelação do Amor. A revelação não mais do revide,
da lei que mandava revidar, – o Pai rancoroso, o Deus rancoroso que castigava. Jesus
nos traz a revelação do Amor e nos abre a porta para o entendimento do Pai Amoroso,
Justo e muito Bom.
É preciso compreendermos, em definitivo, o Amor como princípio da vida universal.
O Amor que transcende a Terra. O Amor que preenche todos os espaços do Universo
galáxico, o plasma ou mesmo o hálito em que Deus envolve tudo o que é criado. Daí, talvez,
a divina e sublime inspiração de Paulo, – vivemos e nos movimentamos em Deus.
Não podemos, também, esquecer Aquele que foi preparado e trazido, escolhido
e que nos revela a Vontade de Deus aqui na Terra, – como o Codificador do Consolador
Prometido. Não podemos esquecer Kardec, a nos dizer que fora da caridade não há
salvação.
Caridade. Não pode haver caridade se não existir Amor. Não pode haver Amor,
se não existir Caridade, portanto, Amor e Caridade são uma coisa só. Dizer que fora
do Amor não há salvação é a mesma coisa que dizer que a vida sem Amor não faz o
menor sentido.
Debrucemo-nos, pois, diante da manjedoura, nos dias que correm, e supliquemos
ao Amor Divino que conduza a nossa vida íntima, – o Amor de Jesus,– o que Ele nos
deixou, o Evangelho impresso em nossos sentimentos – vivenciado por nós,– colocado
na nossa consciência com os olhos cristalinos da Justiça e da Bondade de Deus, – sem
medos, – compreendendo, ainda, o nosso estágio evolutivo, aceitando-nos tal qual
somos, mas cheios de esperança, de otimismo, de dias melhores na nossa vida interior,
a vida verdadeira que palpita e que constrói o nosso destino, em convivência com
Jesus, no nosso mundo íntimo. Só Ele pode nos levar à paz de consciência. Só Ele pode
construir a vida redentora – e Ele nos espera há muito.
Não o façamos esperar mais.
Depende da nossa vontade. Depende do nosso esforço para que a Luz d’Ele
brilhe dentro de nós.
É Natal, e que nós possamos dar a Jesus o nosso coração. Que nós possamos
oferecer a Ele a vida que palpita dentro de nós. Que as nossas emoções, os nossos
desejos, os nossos anseios, as nossas aspirações mais elevadas possam estar todas
contidas, como um grande presente, no que Ele nos ofereceu de bom e justo.

Fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem; não atirar pedras em
ninguém; se alguém nos convidar, nos chamar, nos impuser andar com ele, seja na vida
social, seja na vida familiar, seja no trabalho, mil passos referentes a dois, três, quatro,
dez anos, andemos mais dois mil, três mil referente ao que a vida nos oferecer em
tempo aqui na encarnação presente.
Dar sem nada querer.
Não julgar ninguém.
Confiar, confiar na bondade de Deus e deixar que Jesus fale dentro de nós
modificando os nossos sentimentos e nos impulsionando para um Natal feliz, a nova
Alvorada, um Natal que poderá se prolongar e construir essa vida que tanto sonhamos
e que está dentro de nós.
Não é a Terra que vai mudar no seu aspecto sociológico, no seu aspecto político.
A Terra vai mudar sim, porque também pode ser considerada um ser material, e tudo
que é matéria se transforma para melhor. Mas, o que tem que mudar é a vida íntima de
cada um de nós; e só o Evangelho do nosso Mestre pode realizar esse propósito. Para
isso, é preciso que a nossa vontade atue com Ele, através d’Ele, por Ele,– em nós,– e
deixemos que Ele nos encaminhe para a vida abundante, para a alegria em Deus.
Um Feliz Natal para todos nós.
Um Feliz Natal com o Evangelho de Jesus agindo na nossa intimidade.
Um Natal de Paz com a intimidade de Jesus em nossa vida verdadeira.
Um Natal de mais amor de uns para com os outros.
Um Natal de compaixão, de piedade, de alegria, de bondade, de humildade, e de
simplicidade.
Um Natal com Jesus dentro de nós.
Que Ele nos abençoe a todos.
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LEMBRETE
Os dias são de renovação, por isso, insistimos sempre: perseverança nos
pensamentos de luz, de paz, de amor. Perseverança nos pensamentos positivos.
Isso é treinamento. É preciso treinar para não deixar o pensamento voar, voar
para região de perturbação e escuridão.

