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FELIZ NATAL E UM ANO NOVO DE MUITA SABEDORIA E 
PAZ 

 
Estimados amigos deste Centro Espírita “Benfeitor, desta Casa 

Especial da Caridade, hoje me sinto feliz, hoje compreendo com Jesus o 

que é poder sentir a alegria de ser bem recebido.  

Todos os irmãos esgotaram o assunto, de formas que eu não 

poderia falar uma mensagem mais positiva ou feliz do que eles falaram 

para o Natal. 

O Natal é uma época que quando encarnado sentia a presença da 

verdadeira fraternidade, porque os seres humanos diante de suas 

questões íntimas não conseguem vivenciar Jesus todos os dias do ano, 

mas no Natal encontrávamos a felicidade nas festas, nas comemorações, 

da pura fraternidade que deveríamos ter. E assim pensando quero 

agradecer ao Ernesto e ao Emmanuel esta concessão da minha vinda com 

vocês, neste espaço Espírita de Santo André, no ABC Paulista. 

A cada ano, reconhecemos as mesmas vaidades, as mesmas 

decepções, as mesmas angústias e sofrimentos da alma humana, apesar 

de termos a orientação do nosso querido Emmanuel, que para o ano de 

2099 veremos muitas transformações na Ciência, que poderão ratificar, 

por assim dizer, as verdades imortais da reencarnação e do Evangelho de 
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Jesus, onde a Ciência poderá comprovar a vida em outros planetas, em 

faixas dimensionais diferentes.  

E Jesus sendo o Príncipe, o Príncipe da Luz que formulou o Projeto 

Terra, de acordo com o que nós temos até hoje. É o Grande Missionário, 

é o Grande Rio que divide as Águas do Antigo para o Novo Testamento. 

Esclarecendo em Seu Evangelho, o ingrediente do amor como a 

compreensão única e possível para o Aperfeiçoamento e Visão Espiritual 

Superior. 

Neste Natal, em nome dos amigos já desencarnados, desejamos a 

todos os trabalhadores do Centro” Benfeitor”, a todos os que aqui 

adentram suas portas, que tenham felicidade, paz e alegria em seus 

corações. 

O nosso agradecimento especial a estas portas sempre abertas, de 

formas que eu, vindo aqui, me beneficio muito mais do que os amigos 

possam imaginar. 

Desejo um Feliz Natal, um Ano Novo de Muita Sabedoria e Paz. 

Fiquem com Deus, que Deus seja presente em suas vidas. 

Um Espírito Amigo Do Colegiado 


