
2ª feira 20h15 - Passes - Palestra - Orientação.
3ª feira 20h15 - Estudo para os Trabalhadores.

5ª feira 20h15 - Estudo de O Livro dos Espíritos
e de O Evangelho Segundo o Espiritismo.
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TTTTTodos nós!odos nós!odos nós!odos nós!odos nós!

•  Porque não somos felizes •
NaNaNaNaNatal,tal,tal,tal,tal, bom tempo par bom tempo par bom tempo par bom tempo par bom tempo para meditação!a meditação!a meditação!a meditação!a meditação!

O LIVRO LIVRO LIVRO LIVRO LIVRO DOS ESPÍRITO DOS ESPÍRITO DOS ESPÍRITO DOS ESPÍRITO DOS ESPÍRITOSOSOSOSOS... em pequenas doses!

Imprima o Informativo ESSEnews em http://essenios.wordpress.com

O Livro dos Espíritos é a coluna que sustenta  todo o edifício doutrinário.
É livro para estudo e consulta permanentes.

P 624 - Qual é o caráter do
verdadeiro profeta?
R - O verdadeiro profeta é o homem
de bem, inspirado por Deus. Pode-se
reconhecê-lo por suas palavras e
ações. Deus não pode servir-se da
boca do mentiroso para ensinar a
verdade.
P 625 - Qual o exemplar mais
perfeito que Deus ofereceu ao
homem para servir-lhe de guia e
modelo?
R - Vede Jesus.
Obs - Jesus é para o homem o modelo
da perfeição moral a que pode aspirar a
humanidade na Terra. Deus O oferece a
nós como o mais perfeito modelo e a
doutrina que Ele ensinou é a mais pura
expressão da Sua Lei, pois Jesus estava
animado pelo Espírito Divino e foi o ser
mais puro que surgiu na Terra.
Se alguns dos que pretenderam instruir o
homem na Lei de Deus desviaram-se por
falsos princípios, foi porque se deixaram
dominar por sentimentos demasiado
terrenos e porque confundiram as leis

Conhecimento da Lei Natural

CENTRO KARDECISTA OS ESSÊNIOS  -  HORÁRIO DAS REUNIÕES

Se procurarmos as razões das
tristezas e dos desajustes humanos,
vamos encontrá-los nas três principais
fontes que causam todos os desequilíbrios:
saúde, dinheiro e amor.

É muito difícil que uma pessoa tenha
os três na quantidade que lhe agrade. Isso
se deve às necessidades de resgate, mas
também à incompetência dos homens para
lidar com os valores do mundo.

Suponhamos que uma pessoa
goze de excelente saúde. Logo
estará bebendo e comendo demais,
até que suas taxas médicas
estejam descompassadas e
adoeça. Além disso, é provável
que trabalhe demais e nem tire
férias pois quer juntar fortuna
para  comprar tudo o que deseja
e com isso, também estraga a
saúde.

Caso a abundância esteja no campo
do amor, logo haverá de queixar-se que
lhe falta dinheiro para dar ao outro todos
os prazeres que gostaria: bons presentes,
viajar, comer, vestir-se bem...

Admitamos, porém, que ganhe
dinheiro. Nesse caso, o amor que tem não
é o que lhe agrada. Busca algo sofisticado
para condizer com sua nova posição social.

Diz sábio dito popular que o homem,
quando moço, gasta toda a sua saúde para
ter um pouco de dinheiro e, depois, no
final dos anos, gasta todo o seu dinheiro
para ter um pouco de saúde!

A falta de limites do ser humano
nesses três campos da vida faz com que a
infelicidade seja generalizada em planetas
inferiores como o nosso. Mas como
estamos  aprendendo, logo há de vir o
tempo em que valorizaremos as conquistas
espirituais e os sentidos que nos conferem
a verdadeira riqueza.

Enquanto esse tempo não chega,
temos de nos socorrer dos

médicos, dos psicólogos e
psiquiatras, dos centros

espíritas e das bolas de
cristal. Além, é evidente, da
ilusão das loterias,  tão
abundantes no Brasil,
quando não buscamos na
bebida e nas drogas o

subterfúgio para as nossas
dores.

Benditas sejam as casas de
oração, fé e orientação. Bendita seja a

nossa lúcida doutrina espírita que ensina
sobre a efemeridade da vida na Terra como
simples, mas eficiente recurso de
aprendizado para chegarmos em melhores
condições ao mundo da verdade.

Neste Natal, seguindo as orientações
de Jesus, que a lucidez se faça presente
para que nos libertemos das amarras da
matéria, vivendo no mundo, mas sem ser
do mundo.

Feliz Natal!!!

que regem as condições da vida da alma
com as que regem a vida do corpo.
Muitos tomaram como leis divinas simples
leis humanas, criadas para servir às
paixões e dominar os homens.
P 626 - As leis divinas só foram reveladas
aos homens por Jesus? Antes dele as
pessoas só as conheciam por meio da
intuição?
R - Não dissemos que estão escritas por
toda parte? Todos os homens que
meditaram sobre o conhecimento da
verdade puderam assim compreendê-las e
ensiná-las desde os séculos mais remotos.
Por meio dos seus ensinamentos mesmo
incompletos, prepararam o terreno para
receber a semente. Por estarem inscritas
no livro da Natureza, o homem pôde
conhecer as leis divinas quando quis
procurá-las. Por isso os preceitos que as
consagram foram proclamados em todos
os tempos pelos homens de bem e é
também por essa mesma razão que seus
elementos são encontrados na doutrina
moral de todos os povos saídos da
barbárie, mas incompletos ou adulterados
pela ignorância ou pela superstição.



Presentes Natal! Escuto dois gritos
num grito ensurdecedor:
o mundo rogando paz,
o Cristo pedindo amor.

Ormando Candelaria

Caridade, onde estiveres
lenindo as dores de alguém,
onde sirvas, onde fores,
Jesus estará também.

Auta de Souza

Livro “Orvalho de Luz” - C. Xavier

“O Natal não é uma data; é um estado
da mente.”

Mary Ellen Chase

“É o Natal no coração que põe o Natal
no ar.”

W. T. Ellis

“Natal - Bendita seja a data que une
todo mundo numa conspiração de
amor.”

Hamilton Wright Mabi

CAMPANHAS

A sua oferta deste mês servirá
para presentear os necessitados

com algum bem neste NATAL.
Lembre-se que para muita gente

a festa do Natal consiste
simplesmente em ter o que

comer. Um prato de arroz e feijão
é para muitos um banquete.

Esperamos sua doação de algum

ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

O presente é sempre um sinal de
afeto e distinção entre a pessoa que
oferece e a que recebe.

Sempre é aconselhável escolher o
presente de acordo com a profissão
ou a condição de quem vai recebê-lo.

Se a sua oferta for alguma prenda
de confecção pessoal, como um
quadro ou alguma obra de natureza
artística, evite perguntar por ela
depois de sua doação ou conduzir
pessoas para conhecê-la, criando
embaraços em suas relações afetivas.

Omita o valor ou a importância de
sua dádiva, deixando semelhante
avaliação ao critério do outro.

Depois de presentear alguém com o
seu testemunho de amizade, é sempre
justo silenciar referências sobre o
assunto para não constranger essa
mesma pessoa a quem supõe
obsequiar.

Se você deu um presente e a
criatura beneficiada passou a sua
dádiva para além do círculo pessoal,
felicitando outra criatura, não lance
reclamações e sim considere as
bênçãos da alegria multiplicada por
sua sementeira de fraternidade e de
amor.

André Luiz

Livro “Sinal Verde”
Chico Xavier

Os Natais de Jesus - Octávio Caúmo Serrano

Desejamos a todos os participantes da Casa dos Essênios,
colaboradores e assistidos, um FELIZ NATAL. Que possamos receber

com alegria a visita de Jesus em nossos lares e que Ele traga
bênçãos para todos os que ali vivem!

Naquele tempo, não havia internet,
video-games nem celular para dar de
presente... Também não haviam
inventado as TVs de plasma, os LCDs,
note-books, carros computadorizados,
aviões ou os transatlânticos!... A viagem
era no lombo do burro – ou a pé – no
meio do pó.

Será que nos aniversários do
menino Jesus havia bolo, refresco,
salgadinho? Certamente não cantavam
parabéns a você porque a canção ainda
não havia sido composta... Mas,
certamente, beijavam-se e abraçavam-se,
oravam e agradeciam a Deus pela família
e pela saúde. José devia fechar a
carpintaria para ficar em casa e receber
convidados e amigos... E nem era feriado!

Talvez fosse um aniversário
comum, porque nos primeiros anos nem
Maria, nem José se davam conta do filho
que tinham. Não era um menino normal,
mas eles não sabiam!... Penso que nem
havia registro de nascimento!... Tinham
a data só de memória; quem sabe...

Quando Jesus se fez homem e já
havia abraçado o apostolado como
Salvador da Humanidade, deixando-nos
as lições que ficaram para sempre, como
seria? Iria para casa no dia do
aniversário ou continuaria pregando
onde estivesse, curando quem
precisasse, acalmando quem estivesse
possesso?!...

Os testamentos não dizem, mas
temos certeza de que Ele faria o que
fosse melhor para os seus irmãos, em
atendimento às Leis de Deus... Para o
homem de bem, todos os dias é um dia
de novo nascimento! Um novo Natal!

Hoje, nas nossas casas, Ele é o
ausente mais lembrado, porque se faz

presente quando pensamos nEle.
Infelizmente, Ele não é para nós um
caminho de paz e crescimento espiritual,
mas um pretexto para intercambiar
regalos e quinquilharias; com prazer, às
vezes, por obrigação, outras tantas!...
Mas se desejamos imitá-lo, recordemos o
que nos informou: disse que quando
alimentamos um faminto, foi a Ele que o
fizemos; quando visitamos um
encarcerado, foi a Ele que atendemos;
quando amparamos um doente, foi a Ele
que aliviamos. Logo, a melhor forma de
comemorar o aniversário do Messias de
Israel é sendo generoso com o próximo,
encorajando-o e suavizando-lhe o
sofrimento.

A mesa farta dos desperdícios é
uma afronta às misérias do mundo. Os
depósitos de lixo ainda são a principal
despensa de grande parte da população.
São os mais visitados supermercados,
onde cada faminto espera ser
contemplado, no sorteio das sobras, com
uma fruta pouco estragada e uma
verdura não tão envelhecida... Ninguém,
todavia, se flagele, se deprima, ante as
misérias do mundo, porque, geralmente,
elas não são culpa nossa. Nem por isso,
porém, justifica-se a omissão; só quem
vive na carne a dor da penúria pode
compreender a fome! “Ajude que o céu
te ajudará.”

Se comemoramos o aniversário de
Jesus, porque o admiramos, vamos
tentar imitá-Lo no pouco que o nosso
entendimento já permite...Tudo o que
fizermos pelos outros será pouco. Mas
quando comparado ao nada que muitos
temos feito, já representará um grande
prodígio.

Afinal, é dando que se recebe!

Para um amigo espírita ofereça
a assinatura de um jornal ou

uma revista doutrinária. Ele se
lembrará de você o ano todo.


