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Nossos louvores seguem longe, aos céus.
Estamos comemorando a vinda do Salvador.
Todos, radiantes, nos preparamos para exaltar nosso mestre e governador, Jesus.
Façamos com que nossos corações estejam prontos para a Sua aproximação.
Tenhamos a caridade como ação e o perdão como meta principal, como guia.
Aproximemo-nos de maneira definitiva de todos os familiares dos quais nos afastamos um dia.
Reconciliemo-nos com nossos ofensores e façamos com que a paz seja algo mais do que um simples
aperto de mãos ou um falar vazio.
Feliz aniversário a todos nós.

DIA
A

Ano 13 – DEZEMBRO/ 2011 - nº 152

03

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - PINGA FOGO
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h10m - Trabalhos Internos (privativo)

05

SEMANA DE BAZAR

a

O Bazar acontecerá à Rua Henrique Sá Freire Burity, 211 - Quinta Mariana - Guapimirim- RJ.
2ª, 4ª e 6ª - das 13h as 18h
3ª, 5ª e sábado - das 9h as 13h
Domingo - o dia inteiro

11

Para falar do Natal, não existem segredos, basta olhar para dentro de nós mesmos. No
Natal, estamos propícios a amar mais, ter mais carinhos, ser mais solidários. É o que nos
envolve, este Espírito Natalino. Mas vejamos o mundo num foco mais nítido - isso ocorre
somente nesta época do ano. O nascimento de Jesus Cristo tem o poder de causar essa
transformação em nós. Época em que surgem milhares de voluntários, pessoas fazendo
seus donativos, pessoas se abraçando, trocando calor humano com seus entes queridos.
Eu vejo muita gente se engrandecer diante desse espírito, mas eu somente tenho a
perguntar: - Por que? Porque essas coisas só ocorrem no mês de Dezembro? Será um
mês sagrado? Será que é tão difícil sermos assim o ano inteiro? Todos os dias de nossas
vidas, nós devemos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, sermos solidários. O
mundo não funciona somente no Natal, as crianças não necessitam de carinho, apenas
no Natal, os necessitados, não passam fome, não sentem frio apenas no N atal. Eu quero
olhar o Mundo e poder ver isso todos os dias. Se Deus me concedesse um desejo,
desejaria que nascesse um Jesus Cristo todos os dias.
(Texto de Fernanda Molina)

ATIVIDADE

10

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Mediunidade: "A História de Clara, de Assis"
19h30m - Aplicação de Passes e Irradiação
20h10m - GUERRA DOS ESCRAVOS - 6ª reunião (reunião privativa)

17

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - “Evangelho de Natal”
19h30m – Aplicação de Passe Coletivo
20h10m - CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL dos Trabalhadores da Casa

Participe do Natal das famílias assistidas. Procure na secretaria a lista do que é
necessário para compor as cestas, inscreva-se no programa e, caso queira, participe no
dia da entrega. “E responder-lhes-á o Rei: Em verdade vos digo que, sempre que o
fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes.”
Certamente haverá uma criança que ficará muito feliz ao receber um presente seu!
Lembre-se de que não basta ser cristão. Tem que praticar!

“GUIA DE CURIOSIDADES CATÓLICAS

Causos, costumes, festanças e símbolos escondidos no seu calendário”
(Estes textos são parte do primeiro capítulo do livro de Evaristo Eduardo de Miranda)
A Igreja não sabe se o Natal é no dia 25 de dezembro? Não, ela não sabe. Nem se é no
dia 24. O Evangelho de Lucas informa: o nascimento de Jesus ocorreu em Belém de Judá,
terra do Rei Davi (Lc 2,4-7). Diz onde, mas não diz quando. Muito cedo, os cristãos buscaram
um dia para festejar o nascimento de Jesus. Era um aniversário que merecia uma festa.
Cada comunidade eclesial o festejava numa data, segundo suas tradições. Na tentativa de
unificar a celebração do Natal, no início do século IV, a Igreja Católica já havia fixado o dia 25
de dezembro para festejar o nascimento de Jesus. A Igreja Católica não afirma, nem nunca
afirmou, que Jesus nasceu nesse dia. Ela apenas fixou um dia para que os cristãos, na
unidade, celebrassem o nascimento de Jesus. A data pegou. Documentos indicam essa data
já sendo festejada em Roma no ano 336.
Qual foi o erro da Era Cristã? Nossa era erra quando por volta do ano 520 o Papa
Hormisdas decidiu estabelecer, como primeiro ano da Era Cristã, o ano do nascimento de
Jesus. Ele encarregou Dionísio o Exíguo de fazê-lo. E o pequeno Dionísio calculou mal. Ele
deduziu que Jesus nascera no ano 753 da fundação de Roma, quando na verdade isto se
deu em 748. Pelo atual calendário o Rei Herodes aquele que os Reis Magos visitaram e que
desejava matar Jesus teria morrido quatro anos antes de Jesus nascer! Há muitos estudos
históricos e astronômicos sobre isso. Em resumo: se você quiser saber a quantos anos Jesus
nasceu, agregue cinco anos aos dois mil e tantos de seu calendário.
Quem inventou o presépio? Foi São Francisco de Assis quem armou o primeiro presépio
da história, na noite de Natal de 1223, na localidade de Greccio, lá na Itália.
Casa de Francisco, na cidade de Assisi

Hábito de Francisco

A hipótese de que o brilho do nascimento de Jesus fosse uma
estrela nova tomou força em 1 572, quando o astrônomo
dinamarquês Tycho Brahe descobriu que o fenômeno ocorrera
em 7 a.C. A nova é um astro que fica até 100 mil vezes mais
brilhante que o normal durante semanas e depois quase
desaparece do firmamento. No século 17, o astrônomo
Johannes Kepler calculou que uma conjunção planetária entre
Júpiter e Saturno teria ocorrido também em 7 a.C. – com a
aproximação dos planetas, seus brilhos se somam no céu.
Outras duas conjunções envolvendo Júpiter teriam ocorrido
entre 3 a.C. e 2 a.C.: uma tripla conjunção com Régulus, a
estrela mais brilhante da constelação de Leão, e uma
aproximação com Vênus, o primeiro astro que surge no
firmamento.
Esta reportagem saiu na Revista Super Interessante de setembro de 2003, com o titulo
“A Estrela de Belém”
Historiadores afirmam que não há evidências históricas da
existência dos Três Reis Magos. Eles ao mencionados em um
dos quatro evangelhos, o de Mateus. Ademais, o evangelista
não especifica quantos são nem afirma que sejam reis.
Presume-se que eram mais de um porque a citação está no plural. Diversos estudiosos vêem
os Reis Magos como personagens criados pelo evangelista Mateus para simbolizar o
reconhecimento de Jesus por todos os povos. A tradição vingou e permaneceu viva, mas foi
apenas no século III que eles receberam o título de reis - possivelmente como uma maneira
de confirmar a profecia contida no Salmo 72: "Todos os reis cairão diante dEle". A própria
Igreja reconhece tratar-se de uma simbologia e a sociedade os aceita como os enunciadores
do Nascimento do Filho de Deus. Fonte: http://www.campos.rj.gov.br

Encantadora obra mediúnica, na qual se misturam prosa e poesia para
focalizarem a maior data da cristandade, exaltando a figura de nosso
Senhor Jesus Cristo. Dezenas de autores espirituais vêm ofertar-nos
belas mensagens natalinas, traduzindo, na forma de letras, seus
pensamentos
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