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2013
Todos queremos iniciar mais um ano com esperanças renovadas. 
As rogativas, em geral, são para que se tenha muito dinheiro no bolso,
saúde pra dar e vender. Mas será que se tivermos tudo isso teremos a
garantia de um ano novo cheio de felicidade? 
Se pararmos para analisar o que significa a passagem do ano,
perceberemos que nada se modifica externamente.  Tudo continua
sendo como na véspera. Os doentes continuam doentes, os que estão
no cárcere permanecem encarcerados, os infelizes continuam os
mesmos, os criminosos seguem arquitetando seus crimes, e assim
por diante. Nós, e somente nós podemos construir um ano melhor, já que um feliz ano novo não se deseja, se constrói. 
Poderemos almejar por um ano bom se desde agora começarmos um investimento sólido, já que no ano que se encerra 
tivemos os resultados dos investimentos do ano imediatamente anterior e assim sucessivamente. 
Poderemos construir um ano bom a partir da nossa reforma moral, repensando os nossos valores, corrigindo os nossos 
passos, dando uma nova direção à nossa estrada particular. 
Se começarmos por modificar nossos comportamentos equivocados, certamente teremos um ano mais feliz. 
Se pensarmos um pouco mais nas pessoas que convivem conosco, se abrirmos os olhos para ver quanta dor nos rodeia, 
se colocarmos nossas mãos no trabalho de construção de um mundo melhor, conquistaremos, um dia, a felicidade que 
tanto almejamos.  Só há um caminho para se chegar à felicidade... 
E esse caminho foi mostrado por quem realmente tem autoridade, por já tê-lo trilhado. Esse alguém nós conhecemos 
como Jesus de Nazaré, o Cristo.
No ensinamento "amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo" está a chave da felicidade 
verdadeira. Jesus nos coloca como ponto de referência.  Por isso recomenda que amemos o próximo como a nós mesmos 
nos amamos. 
Quem se ama preserva a saúde. 
Quem se ama não bombardeia o seu corpo com elementos nocivos, nem o espírito com a ira, a inveja, o ciúme, etc.
Quem ama a Deus acima de todas as coisas, respeita sua criação e suas leis. Respeita seus semelhantes porque sabe que 
todos fomos criados por ele e que ele a todos nos ama. 
Enfim, quem quer um ano novo repleto de felicidades, não tem outra saída senão construí-lo. Importa que saibamos que o 
novo período de tempo que se inicia, como tantos outros que já passaram, será repleto de oportunidades. Aproveitá-las 
bem ou mal, depende exclusivamente de cada um de nós.
O rio das oportunidades passa com suas águas sem que retornem nas mesmas circunstâncias ou situação. 
Assim, o dia hoje logo passará e o chamaremos ontem, como o amanhã será em breve hoje, que se tornará ontem 
igualmente.
E, sem que nos demos conta, estaremos logo chamando este ano que se inicia de ano passado e assim sucessivamente. 
Que todos possamos aproveitar muito bem o tesouro dos minutos na construção do amanhã feliz que desejamos, pois a 
eternidade é feita de segundos.

Assim seja!!Assim seja!!
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Mensagens

....................

Nem todas as palavras escritas 
ou faladas são verdadeiras, 

porque não externam o puro e 
verdadeiro sentido da Alma.

A rotina não existe desde que 
possamos mudar 

constantemente a criatividade 
da própria vida.

Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo 
como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos 
horizontes mais claros para necessária ascensão.

Lembra-te de que o ano em retorno, é novo dia a convocar-te para a execução 
de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir.
 Se tens inimigos fazes das horas renascer-te o caminho da reconciliação.
 Se foste ofendido, perdoa, a fim de que  a mor te clareie a estrada para frente.
 Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o 
bem com destemor para a colheita do porvir.
 Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência 
tranquila no dever bem cumprido.
 Ano Novo! Novo Dia!
 Sorria para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não 
entenderam até agora.
 Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino.
 Não maldigas nem condenes.
 Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da 
escuridão.
 Não te desanimes nem te desconsoles.
 Cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto 
ou da indiferença.
 Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que 
oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: - Ama e auxilia 
sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu 
estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração.
 

....................
Carta de Ano Novo

Pelo Espírito Emmanuel
 XAVIER, Francisco Cândido. Vida e Caminho. Espíritos Diversos. GEEM.



A indulgência é sentimento tão doce, tão fraternal, que todo 
homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A 
indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e 
divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a 
malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os 
disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo 
atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia...
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Sugestões de Leitura

O orgulho é um sentimento de satisfação pela capacidade de 
realização ou um sentimento elevado de dignidade pessoal.

É um sentimento que pode ser visto tanto como uma atitude 
positiva, como negativa, dependendo das circunstâncias...

ORGULHO

É a virtude que dá o sentimento a dimensão exata da nossa 
modéstia, cordialidade, respeito, simplicidade, honestidade, passividade, 
atenção, etc.

Quem é humilde, cresce sempre. Quem é orgulhoso, fica 
estagnado, iludido na falsa posição de superioridade...

HUMILDADE

O amor constrói o que existe de mais belo e profundo nos corações 
que tendem a progredir espiritualmente: a felicidade eterna.

O amor tudo ouve, é paciente, tolerante, bondoso, caridoso e não 
se melindra com nada que tenta atingi-lo...

AMOR

INDULGÊNCIA

Pensamentos

O pensamento é a forma universal de tudo. É o veículo que nos 
conduz àquilo que desejamos ser ou obter, conforme nossas necessidades 
e merecimento...

Boa leitura!!
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