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“Espíritas! amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo.” (O Espírito de Verdade) 

 
 

Para refletir... 

Evocação do Natal 

  

O maior de todos os conquistadores, na face da 

Terra, conhecia, de antemão, as dificuldades do campo 

em que lhe cabia operar. 

Estava certo de que entre as criaturas humanas 

não encontraria lugar para nascer, à vista do egoísmo 

que lhes trancava os corações; no entanto, buscou-as, 

espontâneo, asilando-se no casebre dos animais. 

Sabia que os doutores da Lei ouvi-lo-iam 

indiferentes, com respeito aos ensinamentos da vida 

eterna de que se fazia portador; contudo, entregou-lhes, 

confiante, a Divina Palavra. 

Não desconhecia que contava simplesmente 

com homens frágeis e iletrados para a divulgação dos 

princípios redentores que lhe vibravam na plataforma 

sublime, e abraçou-os, tais quais eram. 

Reconhecia que as tribunas da glória cultural de 

seu tempo se lhe mantinham cerradas, mas transmitiu 

as boas novas do Reino da Luz à multidão dos 

necessitados, inscrevendo-as na alma do povo. 

Não ignorava que o mal lhe agrediria as mãos 

generosas pelo bem que espalhava; entretanto, não 

deixou de suportar a ingratidão e a crueldade, com 

brandura e entendimento. 

Permanecia convicto de que as noções de 

verdade e amor que veiculava levantariam contra ele as 

matilhas da perseguição e do ódio; todavia, não 

desertou do apostolado, aceitando, sem queixa, o 

suplício da cruz com que lhe sufocavam a voz. 

É por isso que o Natal não é apenas a 

promessa da fraternidade e da paz que se renova 

alegremente, entre os homens, mas, acima de tudo, é a 

reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir 

sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar 

deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é 

nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. 

Emmanuel 

 

 (Fonte: Xavier, F. C. Antologia Mediúnica do Natal.) 

 

Dep. de Assistência Social (DAS) 

Proclamação da República 
 
 — “Irmãos, a Pátria do Evangelho atinge agora a sua 
maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a 
sua existência social e política. Uma nação que alcança 
a sua maioridade é a responsável legítima e direta por 
todos os atos comuns que pratica, no concerto dos 
povos do planeta. Necessário é separemos agora o 
organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e 
constantes do mundo espiritual, para que todos os seus 
empreendimentos sejam devidamente valorizados. À 
maneira dos indivíduos, as pátrias têm, igualmente, 
direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez 
atingido o plano dos seus raciocínios próprios. 
Acompanharemos, indiretamente, o Brasil, onde as 
sementes do Evangelho foram jorradas a mancheias, a 
fim de que o seu povo, generoso e fraternal, possa 
inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas 
mais belas páginas da civilização, em o livro de ouro 
dos progressos do mundo. Seus votos evolutivos, no 
que se refere às instituições sociais e políticas, serão 
carinhosamente observados por nós, de maneira a não 
serem obstadas as deliberações das suas autoridades 
administrativas no plano tangível da matéria terrestre; 
mas, como o reino do amor integral e da verdade pura 
ainda não é do orbe terreno, urge reformemos também 
as nossas atividades, concentrando-as na obra 
espiritual da evangelização de todos os espíritos 
localizados na região do Cruzeiro. [...] 
 “A proclamação da República Brasileira, como índice 
da maioridade coletiva da nação do Evangelho, há de 
fazer-se sem derramamento de sangue, como se 
operaram todos os grandes acontecimentos que 
afirmaram, perante o mundo, a Pátria do Cruzeiro, os 
quais se desenvolveram sob a nossa imediata atenção. 
Doravante, o Brasil político será entregue à sua 
responsabilidade própria. As transições se realizarão 
acima de todos os cultos religiosos, para que todas as 
conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de 
sectarismo. Os discípulos do Evangelho sofrerão, 
certamente, os efeitos dolorosos da borrasca em 
perspectiva; estaremos, porém, a postos, sustentando o 
Brasil espiritual, que, de ora em diante, passará a ser o 
nosso precioso patrimônio. Articularemos todas as 
possibilidades e energias em favor do Evangelho, no 
país inteira, e a obra de Ismael derramará as bênçãos 
fulgurantes do Céu sobre todos os corações, na estrada 
de todos os felizes e de todos os tristes da Terra. 
“Acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada 
desse novo dia! [...]” 

Trecho do discurso de Jesus 
 
(Fonte: Xavier, F. C. Brasil, coração do mundo, pátria do 

Evangelho, cap. 27, “A República”). 
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Desvendando a Codificação 

                 

 

Controle universal do ensino dos Espíritos (Parte 3) 

 

(Continuação...) 

 Esse controle universal constitui uma garantia para a 

unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias 

contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o 

critério da verdade. O que deu lugar ao êxito da doutrina 

exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos 

Médiuns foi que em toda a parte todos receberam 

diretamente dos Espíritos a confirmação do que esses 

livros contêm. Se de todos os lados tivessem vindo os 

Espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas 

obras experimentado a sorte de todas as concepções 

fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa as 

salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se 

viram desse apoio, não deixaram de abrir caminho e de 

avançar celeremente. É que tiveram o dos Espíritos, 

cuja boa vontade não só compensou, como também 

sobrepujou o malquerer dos homens. Assim sucederá a 

todas as ideias que, emanando quer dos Espíritos, quer 

dos homens, não possam suportar a prova desse 

confronto, cuja força a ninguém é licito contestar. 

 Suponhamos praza a alguns Espíritos ditar, sob 

qualquer título, um livro em sentido contrário; 

suponhamos mesmo que, com intenção hostil, 

objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência 

suscitasse comunicações apócrifas; que influência 

poderiam exercer tais escritos, desde que de todos os 

lados os desmentissem os Espíritos? É com a adesão 

destes que se deve garantir aquele que queira lançar, 

em seu nome, um sistema qualquer. Do sistema de um 

só ao de todos, medeia a distância que vai da unidade 

ao infinito. Que poderão conseguir os argumentos dos 

detratores, sobre a opinião das massas, quando milhões 

de vozes amigas, provindas do Espaço, se façam ouvir 

em todos os recantos do Universo e no seio das 

famílias, a infirmá-los? A esse respeito já não foi a teoria 

confirmada pela experiência. Que é feito das inúmeras 

publicações que traziam a pretensão de arrasar o 

Espiritismo? Qual a que, sequer, lhe retardou a marcha? 

Até agora, não se considera a questão desse ponto de 

vista, sem contestação um dos mais graves. Cada um 

contou consigo, sem contar com os Espíritos. 

 De tudo isso ressalta uma verdade capital: a de que 

aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias 

estabelecida e sancionada poderia, é certo, causar uma 

pequena perturbação local e momentânea; nunca, 

porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem, 

ainda menos, no futuro. 

 Também ressalta que as instruções dadas pelos 

Espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da 

Doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções 

permanecerem insuladas; que elas não devem, por 

conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e 

a título de esclarecimento. 

 Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes 

publicidade; e, caso se julgue conveniente publicá-las, 

importa não as apresentar senão como opiniões 

individuais, mais ou menos prováveis, porém, 

carecendo sempre de confirmação. Essa confirmação é 

que se precisa aguardar, antes de apresentar um 

princípio como verdade absoluta, a menos se queira ser 

acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. 

 Com extrema sabedoria procedem os Espíritos 

superiores em suas revelações. Não atacam as grandes 

questões da Doutrina senão gradualmente, à medida 

que a inteligência se mostra apta a compreender 

verdade de ordem mais elevada e quando as 

circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma 

ideia nova. Por isso é que logo de princípio não 

disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais 

cedendo à impaciência dos mais afoitos, que querem os 

frutos antes de estarem maduros. Fora, pois, supérfluo 

pretender adiantar-se ao tempo que a Providência 

assinou para cada coisa, porque, então, os Espíritos 

verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Os 

Espíritos levianos, pouco se preocupando com a 

verdade, a tudo respondem; daí vem que, sobre todas 

as questões prematuras, há sempre respostas 

contraditórias. 

 Os princípios acima não resultam de uma teoria 

pessoal: são consequência forçada das condições em 

que os Espíritos se manifestam. É evidente que, se um 

Espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de 

outros dizem o contrário algures, a presunção de 

verdade não pode estar com aquele que é o único ou 

quase o único de tal parecer. Ora, pretender alguém ter 

razão contra todos seria tão ilógico da parte dos 

Espíritos, quanto da parte dos homens. Os Espíritos 

verdadeiramente ponderados, se não se sentem 

suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca 

a resolvem de modo absoluto; declaram que apenas a 

tratam do seu ponto de vista e aconselham que se 

aguarde a confirmação. 

(Continua...) 

 

Allan Kardec 
 

(Fonte: Kardec, A. Revista Espírita, abr. 1864.) 
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O Evangelho por Emmanuel 

Natal 

  

“Glória a Deus nas Alturas, paz na Terra e boa-vontade 
para com os homens.” – (Lucas, 2:14). 

  

 As legiões angélicas, junto à Manjedoura, 
anunciando o Grande Renovador, não apresentaram 
qualquer palavra de violência. 

 Glória a Deus no Universo Divino. Paz na Terra. Boa 
vontade para com os Homens. 

 O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e 
tranquilidade ao mundo, não declarava o Embaixador 
Celeste investido de poderes para ferir ou destruir. 

 Nem castigo ao rico avarento. 

 Nem punição ao pobre desesperado. 

 Nem desprezo aos fracos. 

 Nem condenação aos pecadores. 

 Nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso. 

 Nem anátema contra o gentio inconsciente. 

 Derramava-se o Tesouro 
Divino, pelas mãos de Jesus, 
para o serviço da Boa Vontade. 

 A justiça do “olho por olho e 
do dente por dente” encontrara, 
enfim, o Amor disposto à sublime 
renúncia até à cruz. 

 Homens e animais, 
assombrados ante a luz nascente 
na estrebaria, assinalaram júbilo 

inexprimível… Daquele inolvidável momento em diante 
a Terra se renovaria. 

 O algoz seria digno de piedade. 

 O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. 

 O criminoso passaria à condição de doente. 

 Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a 
matança nos circos. Em Sídon, os escravos deixariam 
de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. 
Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados 
ao abandono nos vales de imundície. 

 Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira 
fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso, do berço 
de palha ao madeiro sanguinolento. 

 Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do 
cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio 
até nós para que nos amemos uns aos outros. 

 Natal! Boa Nova! Boa Vontade!… 

 Estendamos a simpatia para com todos e 
comecemos a viver realmente com Jesus, sob os 
esplendores de um novo dia. 

Emmanuel 

 

(Fonte: Xavier, F. C. Fonte Viva, cap. 180.) 

Juventude Espírita 

O Segredo da Juventude (Parte 1) 

 

 Formoso Anjo da Justiça, na Balança do Tempo, 

recebia pequena multidão de Espíritos recém-

desencarnados na Terra. 

 Eram todos eles pessoas maduras, em torno das 

quais o Ministro da Lei deveria emitir um juízo rápido, 

como introdução a mais ampla análise, assim como um 

magistrado terreno que, na fase inicial de um processo, 

pode formular um despacho saneador. 

 Velhos gotosos e dementados, abatidos e 

caquéticos, demonstrando evidentes sinais de angústia, 

congregavam-se ali, guardando os característicos das 

enfermidades que lhes haviam marcado o corpo. 

 Muitos choravam à feição de crianças medrosas, 

outros comprimiam o coração com a destra enrijecida, 

ao passo que outros muitos se erguiam com imensa 

dificuldade, arrastando-se, trêmulos... 

 As sensações da carne ferreteavam-lhes o íntimo, 

detendo-lhes o ser nas amargas recordações que 

traziam do mundo. 

 Conduzidos a exame, sob a custódia de benfeitores 

abnegados, acusavam essa ou aquela diferença para 

melhor, recebendo uma folha explicativa para o início 

das novas tarefas que os aguardavam no plano 

Espiritual. 

 Agora, era um psicopata recobrando a lucidez; 

depois, era um hemiplégico retomando o equilíbrio... 

 Entretanto, os traços da velhice corpórea 

perseveravam quase intactos, decerto, longo tempo na 

vida nova para serem devidamente desintegrados. 

 Em derradeiro lugar, no entanto, aproximou-se do 

Anjo pobre velhinha, humilde e triste. 

 Os cabelos de prata e as rugas que lhe 

desfiguravam o rosto denunciavam-lhe 

aproximadamente oitenta anos de luta física. 

 Trazida, contudo, à grande balança, oh! divina 

surpresa!... De anotação em anotação, fazia-se mais 

jovem, até que, abençoada pelo sorriso do Aferidor 

Angélico, a estranha anciã converteu-se em bela 

menina e moça, nos vinte anos primaveris. 

 Toda a assembleia vibrou de felicidade, ante o 

quadro inesquecível. 

 Intrigado, abeirei-me de antigo orientador e perguntei 

pela razão da inesperada metamorfose. 

 O esclarecido mentor pediu a ficha da celestial 

criatura, para socorro de minha ignorância, e, na folha 

branca e leve, pude ler, admirado: 

(Continua...) 
 

Irmão X 
 

(Fonte: Xavier, F. C. Contos Desta e Doutra Vida.) 
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Cantinho da Criança 

Antevésperas de Natal 
 
 A família de Aline 
está reunida para 
resolver um grande 
problema! Quem dá e 
quem recebe presentes 
de natal? Todos devem 
receber alguma coisa, 
ninguém pode ficar sem 
uma lembrança nessa 

noite! 
 Palpite vem, palpite vai... e nenhuma conclusão. 
Nesse momento, Duda tem uma idéia, que ele mesmo 
classificou de genial: 
 - Amanhã nos reuniremos à noite e apresentarei uma 
proposta que considero definitiva. Aguardem. 
 Todos se perguntaram: Que proposta será essa? 
Qual será a surpresa de Duda?! 
 E, assim, no dia seguinte e pontualmente, todos se 
encontraram no mesmo lugar da véspera. Duda, muito 
importante, foi logo falando, dirigindo uma pergunta a 
todos: 
 - Quem de nós estará de aniversário dia 25? 
Ninguém respondeu, pois não havia ninguém 
aniversariando neste dia. 
 - Então por que vamos dar presentes uns aos outros, 
se não estamos de aniversário?! 
 - Ah! Já sei – falou Aline. Acho que é Jesus que está 
de aniversário, pois ouvi dizer que Ele nasceu no dia de 
Natal. 
 - Não é bem assim – respondeu-lhe Duda, muito 
alegre. O Natal é uma homenagem a Jesus. Ele é o 
grande homenageado neste dia! Quem deve ganhar 
presentes é Ele. 
 Todos, ao mesmo tempo, perguntaram: 
 - Que vamos dar a Jesus? 
 Duda, compenetrado, respondeu: 
 - Aí está minha proposta inovadora. Vamos estudar 
os principais ensinamentos de Jesus e verificar que 
presentes podem agradá-lo. A mãe de Aline prontificou-
se a repassar alguns dos ensinamentos de Jesus e os 

meninos imediatamente começaram a preparar os 
presentes. Como seriam esses presentes? 
 Na árvore, muito linda, iluminada por luzes coloridas, 
os meninos começaram a colocar os seus presentes 
embrulhados em papel e laços de cores variadas. 
 O de Duda, o primeiro a ser colocado na bela árvore, 
era um cartão no qual estava escrito: “ Querido Jesus, 
achei lindas as suas lições: nunca mais terei raiva de 
ninguém, pois vou perdoar a todos por toda a minha 
vida”. 
 Aline, muito emocionada, colocou o seu pacotinho 
enfeitado com larga fita azul, no qual um cartãozinho, 
em forma de coração, continha a seguinte mensagem: 
“Jesus, você é filho de Deus, como eu, por isso somos 
irmãos. Mas você sabe muito mais do que eu e é 
também mais bondoso. Então, você é o Irmão Maior e 
Mestre de todos nós. Parabéns, Jesus”. 
 Joca não ficou atrás e apressou-se a colocar o seu 
pacotinho na árvore, cada vez mais iluminada, à medida 
que a noite avançava. Também o seu presente era uma 
carta. Longa carta na qual, entre tantas coisas, ele dizia: 
“Que ensinamentos lindos saem de sua boca, Jesus! 
Amar o próximo como a nós mesmos. Que bonito! E 
aquela história do Bom Samaritano, que tanta gente 
conhece! Não há nada tão lindo. Muito obrigado, Jesus, 
e feliz aniversário”. 
 Foi à vez de Dinah colocar o seu presente. Era uma 
cartinha em papel rosa. “Jesus”, dizia Dinah na cartinha, 
“como não posso visitá-lo pessoalmente, fui, em seu 
nome, visitar um idoso e doente. Fiquei muito feliz e, por 
isso, estou lhe contando este fato.” 
 Seguiram-se os presentes para Jesus. Todos os 
participantes da grande festa colocaram as suas 
lembranças em caixas coloridas, ao mesmo tempo em 
que ouviam suave melodia, que não se sabia de onde 
vinha, mas que enchia os seus corações de muita, 
muita alegria! 

Cecília Rocha e Clara Araújo 
 

(Fonte: http://evangelizacao-
infantil.blogspot.com.br/2010/12/historia-antevespera-

de-natal.html) 

Boas festas! 

 A SEOB deseja a todos os seus trabalhadores e 

frequentadores um Feliz Natal com o Cristo, para que 

possamos assim construir 

também um Feliz Ano 

Novo! Que Ele possa 

nascer novamente em 

nossos corações, por 

meio da renovação 

sincera de nossos 

propósitos de melhoria à 

luz do seu Evangelho, 

trazendo Luz e Paz aos 

nossos caminhos, Amor e 

Alegria às nossas vidas. 

 

Equipe Correio do Bem 

Venha conhecer!... 

Biblioteca Espírita José Antônio Castilho 

Aberta de segunda a quarta, a partir das 19h10min. 

 
 

“Lê e medita… No silêncio do espírito, os pensamentos 

do Céu iluminam os pensamentos da Terra e vozes 

benevolentes e sábias nos falam aos ouvidos, através 

do verbo inarticulado da inspiração.” – Emmanuel 

(Xavier, F. C. Intervalos, cap. “Lê e medita”). 


