
O Natal representa a comemoração do aniversário de 
Jesus. A Estrela de Belém representa a luz prote-
tora dos planos superiores, resumindo uma infi ni-

dade de Espíritos Luminares que vieram assis� r e dar o 
suporte ao Cristo em sua tarefa de orientar e ser exemplo 
para todos nós.

Jesus é o dono da festa e seus convidados são os po-
bres, os deserdados, os coxos, os estropiados, os sofre-
dores. O que Ele mais quer nesta data e sempre é que 
cumpramos a vontade de Deus, Nosso Pai. E sempre reno-
vamos os nossos compromissos ao fazer a oração do “Pai 
Nosso”, dizendo: “Seja feita a Vossa vontade”.

Que nesta oportunidade deixemos de ver o Natal como 
uma festa de culto ao materialismo, que a nossa reverên-
cia ao Cristo seja em Espírito e Verdade, que a prá� ca da 
prece e da caridade possam fazer parte da nossa come-
moração, porque o único e maior obje� vo que temos na 
presente existência é de edifi car, em nós, o bem.

NATAL é renovação permanente. Sinceros votos de 
uma festa de paz, luz e caridade.
                                                          Centro Espírita Nosso Lar
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O Movimento Você e a Paz reuniu cerca de mil pesso-
as no Ins� tuto Federal Brasília, campus Gama, para 
ouvir o médium e orador espírita Divaldo Pereira 

Franco. O Movimento, criado por Divaldo, começou em 
1998 com palestras em praças públicas na cidade de Sal-
vador. Nos úl� mos 17 anos, se espalhou pelo país e exte-
rior, com eventos no Paraguai, Estados Unidos, Portugal, 
França, Espanha e Reino Unido, entre outros.

A banda Reluzir, formada por jovens da Mocidade Es-
pírita Francisco de Assis, recepcionou o público com mú-
sicas alegres e de refl exão. Ao iniciar as a� vidades, o pre-
sidente da Federação Espírita do Distrito Federal, Paulo 
Maia, ressaltou que o Movimento Você e a Paz “traz uma 
vibração posi� va para limpar a nossa atmosfera espiritual, 
já que a sociedade está inquieta com a violência com a 
qual está vivendo”. 

Com a palavra, Dilvado Franco emocionou o público ao 
contar a história de Creso, rei da Lídia, que teve uma vida 
marcada por eventos dolorosos. O encontro foi encerrado  
com a música “Paz pela Paz”, de Nando Cordel.
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As a� vidades na Escola de Estudos Espíritas Allan 
Kardec (EEEAK) encerram-se dia 13 de dezembro, às 
19h30, com a  confraternização entre as turmas de 

quarta-feira e de sábado. Além do lanche especial, haverá 
apresentação da banda Reluzir e do Grupo Alvorecer.

Também entram de férias a Mocidade Espírita Francisco 
de Assis e a Evangelização Infan� l Joanna de Ângelis. A pre-
visão é que os cursos doutrinários e as a� vidades da Moci-
dade e da Evangelização retornem em março.

Na EEEAK são estudados os cinco livros básicos da 
Doutrina Espírita, todos codifi cados por Allan Kardec: O 
Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Céu e o Infer-
no, A Gênese e o Evangelho Segundo o Espiri� smo. Cerca 
de 200 pessoas estão distribuídas entre os 13 semestres 
do Curso. As aulas podem ser feitas às quartas ou aos sá-
bados. As inscrições e a par� cipação é gratuita.
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O  que você está achando do Charrua? Gostou 
da diagramação? Envie-nos crí� cas, sugestões, 
elogios, dúvidas e dicas de pauta. Podemos 

publicar sua opinião e também um ar� go, poema, letra 
de música, fotografi a, entre outros, desde que se refi ra ao 
Espiri� smo. Nosso email é charrua@cenol.org.br.
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Na vida social, o homem é convidado a par� lhar as 
experiências dos semelhantes. Em situações as 
mais diversas, ele presencia o espetáculo das dores 

e alegrias humanas. De modo curioso, costuma ser mais 
fácil par� cipar a� vamente das derrotas do que das vitó-
rias alheias.

Ante a fome ou a enfermidade, ordinariamente surge 
um apelo aos sen� mentos mais elevados. Eles concitam o 
ser humano a mover as mãos em auxílio, de modo auto-
má� co e rápido. Sem dúvida, todo socorro que se oferta a 
alguém que sofre é valioso.

É interessante, contudo, não se deter em uma análise 
rasa a respeito dos próprios mo� vos para agir. Muitos são 
solidários na dor, pois assim assumem o papel de benfei-
tores. Com essa posição de destaque perante o próximo 
ou a sociedade, realizam-se interiormente.

Todavia, quando defrontam companheiros em prospe-
ridade, não conseguem se manter em padrão saudável de 
sen� mento e de conduta. Se o próximo surge em evidên-
cia, francamente vitorioso, ralam-se de mágoa injus� fi ca-
da. Transformam-se em fi scais impenitentes e acusadores 
severos. Simplesmente, não conseguem perdoar o suces-
so alheio. Sentem como se isso os diminuísse, de alguma 
forma. Passam a acumular profundos e inexplicáveis res-
sen� mentos. É com azedume e sarcasmo que se referem 
ao êxito do outro, vencidos de torpe inveja.

Essa forma de sen� r e agir revela uma certa infan� li-
dade espiritual. Trata-se de alguém que quer ser sempre 
o centro das atenções posi� vas. Até convive bem em so-
ciedade, desde que seja sua a posição de realce. Estende 
as mãos a quem sofre, mas não movido por genuína mi-
sericórdia. Age antes de mais nada para aparecer, porque 
gosta de surgir vitorioso e magnânimo. Quer ser admirado 
e esse cons� tui o móvel de seus atos. Justamente por isso, 
não suporta quando a admiração deve ser naturalmente 
dirigida aos outros.

Ocorre que as posições de destaque sempre têm seu 
preço. Elas são habitualmente acompanhadas de uma sé-
rie de desconfortos. Ora são as farpas da maledicência e 
do ciúme. Ora surgem as perseguições sistemá� cas dis-
farçadas de sorrisos. Também a ausência de amigos legí� -
mos costuma tornar angus� osas as ilusórias horas doura-
das do homem importante. 

Assim, assuma posição diferente. Sem obje� var qual-
quer vantagem pessoal, aprenda a se alegrar com o suces-
so do próximo. Seja solidário na difi culdade do seu irmão, 
mas também par� cipe da alegria dele. Abdique da posi-
ção de fi scal gratuito de quem brilha. Afi nal, ser feliz com 
a felicidade alheia também é um modo de caridade.

Pense nisso.

(Redação do Momento Espírita, com base no cap. 32 
do livro Leis morais da vida, pelo Espírito Joanna de Ânge-
lis, psicografi a de Divaldo Pereira Franco).
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Em Meu Pequeno 
Evangelho, da 
Editora Boa Nova, a 

Turma da Mônica recebe 
a visita de André, um 
primo do Seu Antenor 
(pai do Cascão) que 
é espírita. Em meio à 
curiosidade das crianças, 
ele apresenta conceitos 
do Evangelho Segundo o 
Espiri� smo, o livro mais 
difundido da Doutrina 
Espírita, que todos 
podem usar no dia a dia, 

independentemente da religião que pra� cam.
O livro foi lançado ofi cialmente no Cenol Gama, no dia 

1º de dezembro, com a presença de um dos autores da 
obra, o designer gráfi co Luis Hu Rivas. 

Com os personagens da Turma da Mônica, a obra ensina 
a importância de pra� car o bem e a caridade, de respeitar 
o próximo e a natureza, de se conhecer e de compar� lhar 
seus “tesouros” sempre que for possível, principalmente  
conhecimentos e boas a� tudes.

Trabalhadores da Cam-
panha de Fraternidade 
Auta de Souza se reuni-

ram no dia 30 de novembro, 
no Cenol do Pedregal, para 
realizar o “Campanhão”. A 
inicia� va, realizada sempre 
no quinto domingo de cada 
mês, tem por obje� vo reunir 

os obreiros da seara de Jesus para colaborar na divulgação da 
Doutrina Espírita e compar� lhar as experiências vivenciadas 
durante a a� vidade em uma grande confraternização. 

Embalados ao som da canção Alegria Cristã, os traba-
lhadores das quatro casas Cenol saíram às ruas do Pedregal 
levando aos lares visitados palavras de conforto e de bom 
ânimo da sublimidade dos ensinos de Jesus, através da Dou-
trina Espírita, e coletaram dona� vos em alimentos e roupas 
des� nados à famílias carentes assis� das.

Na ocasião, a coordenadora da Campanha, Suely Ferrei-
ra, reforçou a importância do trabalho como oportunidade 
bendita aos enfermos da alma, agradeceu a união e o empe-
nho demonstrados durante o ano e informou o período de 
recesso dos trabalhadores, que será de 21 de dezembro de 
2014 a 1º de fevereiro de 2015.
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“Somos companheiros, amigos irmãos. Que vivem ale-

gres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. 
Não ofende a Jesus nem fere a ninguém”. 

Trecho da música Alegria Cristã, pérola do patrimônio 
cultural espírita, composta pelo poeta Leopoldo Machado 
(1891-1957), esta belíssima canção harmoniza e alegra o 
ambiente. 
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