SERÁ O NATAL UMA DATA QUE DEVE SER
VIVENCIADA SÓ POR CRISTÃOS?
(Eliana Gaudenzi)
Seja cristão ou não a solidariedade deve trilhar sempre o caminho. Os seres
inteligentes têm convicção acerca da realidade de tudo a sua volta. Têm
consciência de que a vida existe em um “conjunto social” impossível de ser
quebrado. Ninguém subsiste só. É mesmo possível isolar-se, mas
certamente nada haverá além do isolamento a menos que tenha quem
resolva seus assuntos junto à comunidade da qual sempre dependerá. A tal
independência só se caracterizará como tal a partir do momento em que o
“ser isolado” não dependa de absolutamente nada a sua volta, ou seja, tudo
do que precisar deverá produzir sozinho. Agora, cá entre nós, qual o objetivo
de viver isolado em cavernas - sim, porque morar numa casa afastada é ter
dependido da mão de obra alheia. Pois bem: a solidariedade, na verdade,
não está diretamente ligada a caridade porque podemos ser solidários por
pura necessidade de sobrevivência, ou seja, por puro egoísmo. Você pode
perguntar o que a época de natal tem a ver com a solidariedade não cristã!
Ah! Sim! Tudo, pois nesta época, aquele que faz por egoísmo não precisa
dar o braço a torcer que o faz também por amor! Afinal eu creio
profundamente em sermos seres amorosos e, para isto não precisamos
vestir nenhuma religião. Basta nos entregarmos sem cobranças ou
obrigações. Apenas por querer fazer! Feliz amorosidade pra vocês!

Segundo Thomás de Aquino, a ética consiste em agir de acordo com a natureza
racional. Todo o homem é dotado de livre-arbítrio, orientado pela consciência e tem
uma capacidade inata de captar, intuitivamente, os ditames da ordem moral.
O primeiro postulado da ordem moral é: faz o bem e evita o mal
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18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Estudo Sobre “A Tolerância” (Eliana Gaudenzi - (CEE. Casa do Irmão Thomás)
19h30m - Aplicação de passes / irradiação
20h10m - Cabine de saúde (publico) / irradiação (publico) / desobsessão (reunião privativa)
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Coral + personagens do natal
19h - Palestra: “O Natal na Espiritualidade”
Palestrante: José Carlos Carvalho e Eliana Gaudenzi (CIT)
EVANGELHO DE NATAL
20h - Vibrações
20h30m - Aplicação de passe (coletivo)
21h10m - Confraternização de Natal dos Trabalhadores da Casa
18h - Harmonização do Ambiente

21 18h30m - Aconteceu na Mídia: Tema Livre
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h10m às 21h10m – Reunião mediúnica (privativa)

28

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Pinga Fogo: Perguntas abertas à plenária, com temas livres.
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h10m às 21h – Desobsessão (reunião privativa)

PARTICIPE DO NATAL DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS
Você pode ajudar o Natal das famílias assistidas. Na segunda quinzena de dezembro
a Casa do Irmão Thomás fará a Confraternização de Natal das Famílias assistidas.
Apadrinhe uma(s) criança(s)! Auxilie na cesta básica que nesta época conta também
com panetone, leite condensado e frango. Afinal se gostamos de ter nossa mesa
bem festiva não poderíamos deixar de dividir isto não é mesmo?
Procure por Maria Lucia ou Inês e faça a sua doação!

No mês de Dezembro a livraria da Casa
do Irmão Thomás
oferece um super desconto
nas obras da Codificação
Um presente que fará a diferença!

Um jovem e bem sucedido executivo dirigia por sua vizinhança, correndo um pouco
demais em seu novo Jaguar. Observando crianças se lançando entre os carros
estacionados, diminuiu um pouco a velocidade, quando achou ter visto algo. Enquanto
passava, nenhuma criança apareceu. De repente um tijolo espatifou-se na porta lateral do
Jaguar! Freou bruscamente e deu ré até o lugar de onde teria vindo o tijolo. Saltou do carro e
pegou bruscamente uma criança, empurrando-a contra um veículo estacionado e gritou: "Por
que isso? Quem é você? Que besteira você pensa que está fazendo? Este é um carro novo e
caro, aquele tijolo que você jogou vai me custar muito dinheiro. Por que você fez isto?" "Por
favor, senhor, me desculpe, eu não sabia mais o que fazer! Ninguém estava disposto a parar
e me atender..." neste momento, lágrimas corriam do rosto do garoto, enquanto apontava na
direção dos carros estacionados. "Meu irmão desceu sem freio e caiu de sua cadeira de
rodas e eu não consigo levantá-lo sozinho." Soluçando, o menino perguntou ao executivo: "O
senhor poderia me ajudar a recolocá-lo em sua cadeira de rodas? Ele está machucado e é
muito pesado para mim." Movido internamente muito além das palavras, o jovem motorista,
engolindo um "não mesmo" dirigiu-se ao jovenzinho, colocando-o em sua cadeira de rodas.
Tirou seu lenço, limpou as feridas e arranhões, verificando se tudo estava bem. "Obrigado, e
que Deus possa abençoá-lo" a criança disse a ele. O homem então viu o menino se
distanciar... empurrando o irmão em direção à casa. Foi um longo caminho de volta para o
Jaguar... um longo e lento caminho de volta. Ele nunca consertou a porta amassada. Deixoua amassada para lembrá-lo de não ir tão rápido pela vida, que alguém tivesse que atirar um
tijolo para obter a sua atenção. Deus sussurra em nossas mentes e fala aos nossos
corações. Algumas vezes quando nós não temos tempo de ouvir, Ele tem de jogar um tijolo
em nós. E a escolha é nossa: ouvir o sussurro ou esperar pelo tijolo! E lembre-se que as
tempestades da vida (enfermidades, problemas, financeiros, conflitos, etc.) podem ser gritos
de Deus procurando chamar a nossa atenção.

Ao veres tanto sentimento a perpassar teu semblante, ora ao
menino Jesus e pede...
Pede a misericórdia ao adulto e, a paz, à criança.
Pede, sem mesmo pestanejar, a inglória da selvageria e o ajoelhar
da contrição.
Ao ver-se tal qual és pede a oportunidade do ocaso em tua vida e
deixa que a chama da correção te eleve ao mais alto.
Mas faz isto em tempo certo, quando teu coração te disser ,
quando tua disposição advier.
Desta feita terá sempre, como companheira assídua, a dúvida de
seres grande. Sem o egoísmo a destruir tua boa vontade e sem o
orgulho a te chamar de “o máximo”, serás a semente que gera
grande árvore frutífera.
Natal não é tempo de espera. É, sim, tempo de realizações.
Realiza em ti o futuro sem espera e estarás bem mais perto da
manjedoura do que quando olhas o presépio de tua imensa árvore
de natal.
(Psicografado em 02/12/13 - Casa do Irmão Thomás)

Passe, segundo o dicionário, significa ir de um lugar a outro, ir através, circular, transpor, atravessar,
mudar, por em circulação. Pensando em como atuar no momento EXATO da necessidade e ajudar o
maior numero de pessoas possíveis, colocamos em nosso site o PASSE VIRTUAL haja vista que nem
sempre a Casa Espírita está com suas portas abertas, e a dor, o desespero e o sofrimento não têm hora
certa para acontecer. Por crermos profundamente no socorro da espiritualidade assim que o individuo
consegue estabelecer a sintonia necessária, cremos também que será aí que o passe virtual conseguirá
dar sua contribuição abrindo as portas dos corações sofridos para deixar a luz entrar!
Sempre que precisar acesse o passe virtual em www.irthomas.com.br

