Disquete nº 380

Indaiatuba: 16/12/11

União Espírita Cristã
www.uecpontodeluz.com.br
Autor: Ponto de Luz

Arquivo:Natal 2011 - Nossa noite feliz.doc!!

Irmãos boa noite! Mais um ano estamos aqui reunidos por acréscimo da Bondade Divina.
Presenças espirituais superiores visitam a Terra e vibrações de fraternidade e amor fazem dessa
época uma época diferente. Há algo diferente no ar!!

O Evangelista Lucas disse que Jesus foi anunciado pelos anjos como sendo a Boa Nova, uma
mensagem de alegria, e certo dia participando de uma sessão de doutrinação de amigos espirituais
um irmão considerado como “necessitado” estava recebendo orientações do irmão encarnado
doutrinador, quando falou: “Vocês me falam do Nazareno eu sei que Ele veio pra trazer uma tal de
Boa Nova, e sendo a boa nova uma notícia feliz, queria entender porque muitos de vocês vivem
chorando e reclamando? Vocês não podem falar antes de viver o que falam”. Essa passagem muito
me ajuda até hoje e me lembrei dela ao preparar essa palestra de encerramento do nosso ano aqui
na nossa casa espírita, porque pode ser exatamente isso que isso esteja acontecendo comigo ou com
você:
“Conhecemos a palavra, mas vivemos mergulhados em preocupações e dúvidas”
E preocupações especiais muitos de nós está tendo, ao ouvir tantas previsões disponíveis, referente
ao ano de 2012.
Já me percebi até com medo de 2012, e refletindo sobre isso eu entendi que há apenas um
sentimento capaz de abafar esse medo: a FÉ.
Kardec define fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo.
É difícil alguém que viva a paz e a plenitude
estivéssemos em uma montanha russa:

todo dia, estamos sempre oscilando, como se

- Na subida: sou batalhadora, eu posso, vou vencer, vou chegar lá.
- Na descida: estou deprimida hoje, acordei meio down, porque comigo?
Seria melhor viver em plenitude todos os dias, viver sem subidas e descidas, mas a pergunta: é
possível?
A resposta para a maioria de nós, certamente será: NÃO.
Então o que nos resta é ser como bambú, que nem a tempestade e nem os fortes ventos são capazes
de destruí-lo, pois ele “enverga mas não quebra”. Transmitindo esse exemplo para a nossa vida, essa
flexibilidade que precisamos para não quebrar durante as tempestades se chama: FÉ.
“Se tiverdes a fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para acolá e ele
passará. Nada vos será impossível”
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Jesus comparou a nossa fé a um grão de mostarda, que é uma semente pequena, mas quando
plantada se transforma em grande árvore – maior hortaliça que serve até de abrigo para as aves.
Às vezes sentimos nossa fé tão pequena e limitada, e então ficamos desanimados por causa do seu
tamanho. O grão de mostarda não olha para o seu tamanho para não desanimar. Ele apenas se deixa
plantar, começa a crescer e finalmente se torna aquilo que deve ser, ou seja, uma árvore.
O grão de mostarda não tem quase nada para oferecer, mas ele oferece tudo que tem, e por conta
dessa coragem ele experimenta a vitória.
É preciso ter fé para colocar o pouco que temos a disposição do Senhor!!!!
Podemos ter muitos problemas agora, mas vamos ter que decidir se queremos ativar o monte de
problemas que temos, ou ativar nossa fé.
Os problemas virão, mas quem tem fé vai ser como o bambú, que “enverga mas não quebra”.
Quem tem fé consegue amar mais as pessoas, servir mais e ser servido menos, deixar o materialismo,
pois nós não somos daqui e não podemos deixar que as coisas desse mundo nos desviem!!!
Nós temos que fazer da Boa Nova uma mensagem que saia da “Ilha da inteligência” e que habite o
“Reino do Amor”..
A qualidade que mais me impressiona em Paulo de Tarso, é a coragem dele de mudar, a humildade
para reconhecer que o caminho que se está não é o melhor, e mudar.
Sua vida exige mudanças? Então meu irmão, minha irmã, a hora é essa!
Para finalizar essa reflexão quero dizer que se estivermos com a nossa vida alicerçada
verdadeiramente na FÉ poderemos dizer: “E no meio do inverno eu descobri que dentro de mim havia
um verão invencível!!!!”.
Que venha 2012!!!!

E em clima de noite de natal, todos os irmãos que estavam na nossa casa naquela noite, que para nós
seria a nossa NOITE FELIZ, com aquela imagem de Jesus repousando naquela manjedoura, todos de
mãos dadas e envolvidos em forte emoção, escutamos a mensagem que o Senhor cuidadosamente
fez chegar até as mãos de uma das trabalhadoras da nossa casa:
Nascerei mais uma vez
Tantas e quantas vezes forem necessárias, nascerei sempre porque amo a humanidade
Meu Pai assim o quis...
Porém, prefiro o meu primeiro nascimento, aquele lá na gruta de Belém
Que noite maravilhosa!!!!
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Fria, mas repleta de calor...
Onde juntos encontravam-se minha mãe Maria, meu pai José, meus amigos pastores
Alguns animais e uma estrela fulgurante.
Passaram-se muitos anos, mais de vinte séculos
E hoje como eu gostaria que meu aniversário fosse como naquela noite do meu natal.
Não houve uma mesa farta, como bebidas nacionais e estrangeiras,
Não houve frutas tropicais, simplesmente pãezinhos e leite de cabra trazidos pelos pastores.
Que delícia!
Naquela noite estávamos muito felizes!
Algum tempo depois chegaram os reis magos com os seus presentes
Desejando a mim, a meus pais e amigos, FELIZ NATAL.
A grande maioria dos humanos mudou muito a maneira de comemorar o meu nascimento
Esqueceram de mim.
Atentando-se apenas à troca de presentes e à mesa farta.
O sentido do meu nascimento é o AMOR
Amor inesgotável, agora e sempre
Se não fosse pelo amor à humanidade,
Jamais haveria o meu nascimento, as comemorações de natal
e tão pouco esse colóquio tão íntimo entre eu e você.
E se for preciso, por você, somente por amar você, eu nascerei de novo
Quantas e tantas vezes forem necessárias, eu nascerei de novo.
Oração de final:
“Senhor Jesus, através de lutas nós temos a Tua entrada na face da Terra, quando era comum a lei
mosaica determinar que o primogênito deveria ser levado até o templo de Jerusalém. José e Maria
conduziram Jesus até o templo.
E Simeão, o velho Simeão, encontrava-se no templo e tomou em seus braços aquela Divina Criança,
olhou em seus olhos e reconheceu que ali estava o Salvador da humanidade.
E ergueu Aquela criança nos braços e disse: Eis que meus olhos contemplam já, Aquele Menino que
veio trazer a salvação à Terra!
E nós vemos Jesus passando por nós, trazendo- nos o reconforto ao coração através daqueles que
passam por necessidades maiores.
Como o velho Simeão que reconheceu a Divina Criança, nós reconhecemos Jesus no contato com
nossos irmãos sofredores. E por isso que hoje estamos aqui reunidos em teu nome, tentando
vivenciar um pouco a prática do Evangelho, amenizando as dores e fortalecendo a nossa fé, com a
certeza de que tudo é possível para o nosso bem nas leis de Deus.
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E te pedimos Senhor, fortaleça em nós o coração, para que possamos servir em Teu nome, sem
perguntar quantas vezes e até quando. Que possamos multiplicar a benção da alegria, reconfortando
coracões adormecidos pelo materialismo.
E ajude-nos Senhor, a usarmos de compaixão para revitalizar a bondade e a caridade legítima que Tú
nos ensinaste!
Envolvidos em forte vibração de luz e recebendo da espiritualidade uma chuva de pétalas de rosas
invisíveis a nossos olhos materiais mais reais ao nosso espírito, cantamos Noite Feliz.
Feliz Natal a todos!
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