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FELIZ NATAL 

 
Natal Feliz! 
Harmonias ressoam no céu aberto. 
A paz é luz que vem perto. 
Estrela oculta a brilhar!...Comoventes melodias, 
anseios renovadores, alegrias, esplendores no mundo familiar. 
Cada expressão do caminho revela ternura imensa, retorna o clarão 
da crença, 
sublime, confortador... 
É a pastoral do carinho, por mil vozes inocentes 
mensagens, flores, presentes, transitam plenos de amor. 
Explodem brindes à mesa no louvor que tumultua, vertem cânticos 
da rua. 
Sempre música a surgir...  Em cada prece a beleza 
fulge nas almas do povo. 
Que espera o sol do porvir. Há convite, onde apareças, ao prazer 
que vibra em casa, todo júbilo extravasa. 
Em profunda exaltação. 
Entretanto, não te esqueças 
De que o Natal doce e brando é sempre Jesus chamando. Às 
portas do coração.   CHICO XAVIER 
 
 
 
 
 



 
 

 

Se sabes esperar, se confias e tens a certeza de que nunca estás só, se sentes 

a presença do EU SOU, saberás por certo, que tudo o mais te será 

acrescentado. 

Nada pedirás, nada esperarás, porque sabes que nada é em vão, que tudo 

será feito na hora exata e oportunamente. 

Se algo tentar te afligir, saberás como te desvencilhar dele, porque não te 

sentirás atingido pelas setas venenosas, que a maldade humana tão bem 

sabe dardejar. 

Se te tentarem desviar da meta que traçaste, teus sentimentos apurados te 

intuirão e tu saberás a tempo de te livrar das traves, dos empecilhos, das 

armadilhas. 

Se tu, meu irmão que palmilhas a terra, crês realmente, nada te mudará o 

rumo, porque alcançastes a serenidade que te ajudará a refletir e retroceder 

das investidas que a tentação da matéria oferecer. 

Vive tua vida, harmonicamente, vibra serenamente e, como as águas 

mansas de um regato, tua alma deslizará calma e as amarguras que a vida te 

possa trazer, por necessidade cármica, tu saberás contorná-las com 

sabedoria e compreensão, e tua jornada pela terra será mais uma etapa 

vencida, na grande escalada. 

CENYRA PINTO 

 

PACIÊNCIA NA VIDA É A FORÇA QUE TE GUARDA. 

NINGUÉM SERVE OU SE EDUCA, SEM SABER SUPORTAR. 

A DOR QUE TE ACOMPANHA, É O BURIL QUE TE APURA. 

O AMOR DE SACRIFÍCIO É O DEGRAU QUE TE ELEVA. 

DEUS AGE EM TODA PARTE, CONSTRUINDO O MELHOR. 

SERVE COM PACIÊNCIA, DEPOIS ENTENDERÁS. Emmanuel 

SERENIDADE 

DEPOIS ENTENDERÁS 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons Espíritos 
que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a lhe 
inspirar ideias sãs".  

 
 

 O tempo não permite começar de novo, na procura das nossas 
afinidades autênticas. 

 Lembra-te de que falando ou silenciando, sempre é possível fazer 
algum bem. 



 Lembra-te: em matérias de atitudes, a vida não fornece cópias 
para revisão. 

 A caridade é um exercício espiritual... Quem pratica o bem, coloca 
em movimento as forças da alma. 

 Para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você 
nunca fez. Chico Xavier 

 
 
 

Grande ESTRELA no Oriente aparece... 

“Jesus nasceu!..." - Diz o povo em surdina. 

Era a confirmação da Palavra Divina. 

Não existe em Belém quem não a reconhece. 

Maria ouve a canção, entrando em prece... 

Outras vozes recordam cavatinas... 

Tudo esperança e paz... E Jesus cresce. 

Perdão e amor são altas diretrizes 

Nas quais abraça e ampara 

Aos pobres e infelizes, 

Incluindo seus próprios detratores... 

Mas no sangue da Cruz nobre e fecundo, 

Nascem novas cidades para o Mundo. 

E o caminho do Mestre abre-se em flores. CHICO 

XAVIER 

 

 

O MELHOR EXEMPLO É A CRIANÇA, QUE POSSUI QUATRO QUALIDADES 

QUE NUNCA DEVÍAMOS NOS ESQUECER: 

· ESTÁ SEMPRE ALEGRE SEM RAZÃO. 

NATAL SEMPRE 
 

 

GOTAS DE ORVALHO 
 

 



· ESTÁ SEMPRE OCUPADA. 

· QUANDO DESEJA QUALQUER COISA, SABE EXIGÍ-LA COM INSISTÊNCIA E 

DETERMINAÇÃO. 

· FINALMENTE, CONSEGUE PARAR DE CHORAR MUITO RÁPIDO. 

 
 

 

 

No Ano Novo que chega repleto do amor de Deus, desejamos muitas bênçãos 

para ti e para os teus. 

Que tenhas boa saúde, mesmo que estejas doente, com o pensamento em Jesus 

levando a vida pra frente. 

Que possas manter acesa a chama azul da bonança, semeando a fraternidade, a 

caridade e a esperança. 

No ano que chega agora, cheio de oportunidades, que transformes desafetos 

em felizes amizades. 

Tem cuidados pela rota do ano agora nascente, nos esforços pra que possas 

viver bem com toda gente. 

Não deixes nunca passar as chances de progredir, sem corromper bons 

costumes e sem a ninguém ferir. 

Estuda firme e trabalha pro bem do mundo, onde estejas, pois só gozarás as 

bênçãos dos valores que projetas. 

Pensa melhor na vivência junto aos teus familiares. Educa, ama e orienta, para 

te felicitares. 

Pais, irmãos, esposos, filhos, afins da esfera do ar são-te as preciosas gemas 

que te cabe resguardar. 

Nesse Ano Novo promete a ti mesmo, de verdade, exercitar na família mais 

atenção e bondade. 

Procura passar distante, no tempo que Deus te oferta, das dissipações, dos 

vícios, na busca da estrada certa. 

Cuida melhor do corpinho com que nasceste na Terra, pra que não te sintas 

presa do suicídio que a alma emperra. 

MENSAGEM PARA O ANO NOVO 
 

 



Saúda esse novo tempo com paz no teu coração, envolvendo os teus afetos na 

mais sentida oração. 

E se plantares, com fé, as sementes de alegria, teu Novo Ano, então, será de 

belezas, dia-a-dia. Redação do Momento Espírita 

 
 

 

Senhor Jesus! 

Ante as promessas do ano que se inicia não nos permitas que 

esqueçamos aqueles com quem nos honraste o caminho iluminativo: 

As mães solteiras, desesperadas, a quem prometemos o pão do 

entendimento; 

As crianças delinquentes que nos buscaram com a mente em 

desalinho; 

Os calcetas que, vencidos em si mesmos, nos feriram e retornaram às 

nossas portas; 

Os enfermos solitários, que nos fitaram, confiantes em nosso auxílio; 

Os esfaimados e desnudos que chegaram até nossas parcas provisões; 

Os mutilados e tristes ignorantes e analfabetos, que nos visitaram, 

recordando-nos de Ti... 

Sabemos Senhor, o pouco valor que temos, identificamo-nos com o 

que possuímos intimamente, mas, contigo, tudo podemos e fazemos. 

Ajuda-nos a manter o compromisso de amar-Te, amando neles toda a 

família universal em cujos braços renascemos. Joanna de Ângelis 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO NO ANO NOVO 
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