ROTEIRO PARA ESTUDO EM GRUPO (NATAL)
Tema 4 : Mensagem do Natal
Texto básico : (Livro Antologia Mediúnica do Natal, mensagem de Francisco C Xavier /
Emmanuel)
Objetivo : A responsabilidade de todo Cristão para consigo mesmo e para com o
próximo, ao relembrar o nascimento do Cristo "Jesus".
Ler a pagina preparatória e depois fazer a prece inicial
Ler o texto básico em seguida efetuar um breve comentário (2min) destacando
o foco principal do estudo e em seguida efetuar as perguntas abaixo
desenvolvendo o tema;
1. De que maneira nos consagramos ao Senhor Supremo, de todo o coração e
de toda alma?
Resp.: Colocando em prática as lições de amor, renúncia, trabalho e humildade

ensinadas por Jesus.
2. Que atitudes nossas representam incentivo à fraternidade com todas as
criaturas?
A tolerância, a compreensão, a paciência, a indulgência, o perdão, a
solidariedade e demais gestos que façam com que as criaturas se sintam à
vontade e mesmo felizes ao nosso lado.
Resp.:

3. Como se expressa nossa Boa Vontade para com os homens?
Resp.: Através do serviço espontâneo e voluntário que venhamos a executar em

favor do bem comum ou a benefício daquele que se encontrar em dificuldades.
4. O que diferencia os que se anunciam em nome de Deus através de guerras,
mortes e imposições ( citar exemplos) e a alternativa apresentada por
Jesus?
Resp.: É que, com Jesus, os fracos e sofredores, os pobres e os humildes, os

tristes e os de Boa Vontade, recebem atenção, amor e esperança, nunca dantes
experimentados
5. Quais as principais características da atuação de Jesus diante das
dificuldades humanas, expressadas pelas seguintes informações retiradas
de sua história?
Resp.: Amor sem limites pelo ser humano, qualquer que seja a condição ou

dificuldade que ostente em sua vida
6. Qual o significado do Natal em nossa vida?
Resp.: Recordar a Boa Vontade para com todas as criaturas ensinadas por Jesus
CONCLUSÃO : Devemos recordar o nascimento do Cristo "Jesus" e buscar em cada

dia, efetivamente deixar que Jesus nasça em nossos corações.

TEMA 4 :

Mensagem do Natal

“Glória a Deus na alturas, paz na Terra e Boa Vontade para com os homens.” (Lucas, 2:14)

O cântico das legiões angélicas, na noite Divina, expressa o programa do Pai acerca
do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente.
O louvor celeste sintetiza, em três enunciados pequeninos, a plataforma do
Cristianismo inteiro.
Glória a Deus nas Alturas, significado o imperativo de nossa consagração ao Senhor
Supremo de todo coração e de toda a alma.
Paz na Terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar, no plano de
cada dia, com todas as criaturas.
Boa Vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço
espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da Humanidade.
O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do Amor, da
Solidariedade e do Trabalho.
Dantes, os que se anunciavam, em nome de Deus, exibiam a púrpura dos
triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos.
Com o Enviado Celeste, que surge na manjedora, temos o Divino vencedor
arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes para a revelação
de bem universal.
Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuva de lodo e lama para a
conquista sanguinolenta.
Agora, porém, é um coração armado de Amor, aberto à compreensão de todas as
dores, ao encontro das almas.
Não amaldiçoa. Não condena. Não fere. Fortalece as boas obras. Ensina e passa.
Auxilia e segue adiante.
Consola os aflitos, sem esquecer de consagrar o júbilo esponsalício de Caná.
Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico; todavia, não desampara a
multidão na praça pública.
Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro; contudo, não menospreza a Madalena
transviada.
Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos
publicanos.
Cura Bartimeu, o cego esquecido; entretanto, não olvida Zaqueu, o rico enganado.
Estima a nobreza dos amigos; contudo, não desdenha a cruz entre os ladrões.
O Cristo na manjedora representava o Pai na Terra.
O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida.
Natal ! Glória a Deus ! Paz na Terra ! Boa Vontade para com os homens !
Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a Boa Vontade
para com todas as criaturas é nosso dever de sempre.

( Do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Francisco Cândido Xavier/ Emmanuel).

Mensagem 4:

Prece de Natal

Senhor, desses caminhos cor de neve
De onde desceste um dia para o mundo,
Numa visão radiosa, linda e breve
De amor terno e profundo,
Das amplidões augustas dos Espaços,
No teu Natal de eternos esplendores,
Abriga nos teus braços
A multidão dos seres sofredores!...
Que em teu Nome
Receba um pão o pobre que fome,
Um trapo o nu, o aflito um esperança.
Que em teu Natal a Terra se transforme
Num caminho sublime, santo e enorme
De alegria e bonança!
Apesar dos exemplos da humildade
Do teu amor a toda a Humanidade,
A Terra é o mundo amargo dos gemidos,
De tortura, de treva e impenitência.
Que a luz do amor de tua Providência
Ampare os seres tristes e abatidos.
..................................................................
E em teu Natal, reunidos nós queremos,
Mesmo no mundo dos desencarnados,
Esquecer nossas dores e pecados,
Nos afetos mais doces, mais extremos,
Reviver a efeméride bendita
Da tua aparição na Terra aflita.
Unir a nossa voz à dos pastores,
Lembrando os milagrosos esplendores
Da estrela de Belém,
Pensando em ti, reunindo-nos no Bem
Na mais pura e divina vibração,
Fazendo da humildade,
Nosso caminho de felicidade,
Estrada de ouro para a Perfeição!
CARMEN CINIRA

(Extraído do livro Antologia Mediúnica do Natal. mensagem 26)

