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Natal com Jesus:
o amor em ação



Natal com Jesus é renascer à luz dos ensinamentos da palavra e dos
exemplos do Cristo.
É semear amor, desenvolver amor, frutificar amor e multiplicar amor.
É renunciar a si mesmo e carregar a sua cruz para seguir Jesus.
É percorrer o caminho da verdade e da vida que conduz ao Pai.
Jesus detém a palavra de vida eterna que desperta e liberta a alma. 2



Luz da presença de 
Deus na Terra

A luz do nascimento do Cristo irradia a
presença de Deus na Terra.

A luz da Boa Nova do reino de Deus para
desenvolver as virtudes morais e fecundar
as sementes de fé, esperança, confiança,
consolo e renovação moral e espiritual.

A luz divina que afasta a escuridão, a baixa
estima, a depressão, a imagem negativa de
si mesmo e o sentimento de inferioridade.
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Simplicidade Humildade

Naquela noite inesquecível de luz, nascia de forma singela e humilde o Filho
de Deus, que se fez carne e habitou entre nós.
Não poderia ser de outra maneira, pois simplicidade e humildade seriam os
primeiros ensinamentos, exemplos e testemunhos para todos os povos. 4



5

Jesus é o pão da vida
É preciso ter Jesus como alimento da
alma, o pão da vida, que desce do
céu, para quem dele comer não
morra.
Energia alimentar que tem origem na
chama divina.
Os bons pensamentos alimentam a
mente e o Espírito se alimenta do
bem que fazemos, do amor que
cultivamos, da paz que semeamos, da
harmonia que proporcionamos e do
que construímos em favor da
fraternidade universal. 5



O reino de Deus

Jesus representa a verdade que a humanidade tem
condição de assimilar, implantando o reino de
Deus dentro de cada um, a fim de que num futuro
possa transformar a Terra em um mundo melhor.

O reino de Deus será deste mundo
quando as pessoas forem regeneradas
pela verdade na estrada do progresso.

Jesus revelou o reino do amor, da
caridade, da justiça, da bondade, da
misericórdia e da fraternidade universal.

É esse reino que Ele promete aos que cumprirem
os seus mandamentos.
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A cada um a sua morada, conforme os seus méritos e as suas obras.
Somos morada interior, com ritmo evolutivo próprio, condizente com o grau de
consciência e amor, local de transformação, renovação, fé e evolução espiritual,
na batalha íntima do bem contra o mal.
A morada interior mostra-se como o mundo de maior importância, pois é nele
que ocorre a renovação e a evolução espiritual. 7

Há muitas moradas                   na casa de meu Pai



Ao se ter visão de Deus, iluminamos o interior da alma e passamos a ter luz,
frequência, intensidade, coloração, tonalidade e brilho, com a cor da nossa
evolução espiritual.
É o momento do despertar da alma.

Bem-aventurados os puros de 
coração
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Temos que afastar a cegueira para as coisas de Deus,
limpando o coração das impurezas contrárias às leis
divinas, para abrir a visão na direção d’Ele.

Apresentador
Notas de apresentação
Vivemos em constante cegueira para as coisas de Deus, que estão no nosso entorno e não enxergamos.Devemos limpar o nosso coração de todas as coisas contrária às leis de Deus, para abrir a visão na direção d’Ele.Ao se ter visão de Deus, começamos a iluminar o interior da nossa alma, do nosso Espírito, e passamos a ter luz, frequência, intensidade, coloração, tonalidade e brilho, com a cor da nossa evolução espiritual.Este é o momento do despertar: a libertação da alma. Você é o local de transformação, renovação, fé, cura e evolução espiritual, na batalha íntima do bem contra o mal.



As aflições encontram consolo na fé da vida futura, na vida que nunca acaba.
Jesus veio consolar os aflitos que necessitam alívio e aceitam o seu jugo.
Devemos ir ao encontro de Jesus, buscar a sua fonte amorosa e a poderosa
energia fluídica irradiante pelos canais condutores da fé.
Diante das aflições, precisamos ter a paz do Cristo e bom ânimo para enfrentar
as provações e expiações, afastando a angústia, a ansiedade, o medo, o
desânimo, a depressão e os maus pensamentos.
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Bem-aventurados 
os aflitos



Jesus ensina a importância da humildade, da servidão e do amor, em que o
maior seja escravo e servo, da mesma maneira em que o Filho do Homem não
veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos.
Entregando-se a lavar os pés dos apóstolos, queria o Mestre testemunhar a
suprema lição de humildade, demonstrando que o maior para Deus será
sempre aquele que se fizer o menor de todos.
Sem a humildade nenhuma virtude se mantém. 10

Bem-aventurados os 
pobres de Espírito

Apresentador
Notas de apresentação
“O ensinamento do divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo que costumam triunfar nas lutas do mundo. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes; aptos a lhes seguirem o ensinamento; sem determinadas preocupações rasteiras da existência material”. (Emmanuel, O Consolador)Jesus ensina a importância da humildade e da servidão, em que o maior, sentado à mesa, será como o menor, que está a servir.Constata-se que a humildade é nobre virtude, que confronta sabedoria, inteligência, orgulho, superioridade, vaidade e soberba com a disposição de aprender, reconhecer os próprios erros, simplicidade e servidão.O contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende.O orgulho é grilhão que impede a evolução das criaturas, a humildade é chave que abre as portas da perfeição. O humilde sabe que há muitas verdades que ainda desconhece.



Jesus promete aos brandos e pacíficos que justiça será feita, porque herdarão a
Terra e serão chamados filhos de Deus.
A verdadeira felicidade é da paz espiritual, começando a semeá-la dentro de si.
Nas situações conflituosas do dia a dia, somos testados pelas reações, como
controlamos os impulsos e enfrentamos os desafios.
É em Jesus que devemos buscar as lições de mansidão.
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Bem-aventurados os 
brandos e pacíficos

Apresentador
Notas de apresentação
Com os ensinamentos de Jesus, compreendemos que a verdadeira felicidade não é material, mas sim espiritual, a felicidade da paz interior, começando a semeá-la dentro de nós, limpando o nosso coração de todas as impurezas, de todos os sentimentos contrários às leis de Deus.Em nossa evolução espiritual, a construção da paz interior defrontar-se-á com as situações conflituosas do dia a dia, principalmente aquelas que ocorrem no ambiente familiar, no trabalho ou nas relações sociais.Seremos testados pelas nossas reações, como controlamos os impulsos e enfrentamos os desafios que se apresentam nas lutas diárias. O livre-arbítrio sempre estará relacionado à decisão a ser tomada, se escolheremos o caminho da mansidão e da paz ou se daremos vazão aos sentimentos inferiores para ferir o nosso semelhante com ofensas.Pela Parábola do Joio e do Trigo, depois da ceifa e da colheita, o bem reinará na Terra, no contexto de mundo regenerado, porquanto entre os Espíritos que a vierem habitar, os bons predominarão, porque farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. A Terra será possuída pelos brandos, isto é, pelos que não tentam violentar o próximo nem por atos e nem por palavras.Os pacíficos serão reconhecidos como filhos de Deus, porque obedecem à lei da fraternidade, sabendo que todos somos filhos de um único Pai, que tratam a todos com brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. É em Jesus que devemos buscar as lições de mansidão de que tanto carecemos nas lutas da vida.



Jesus enaltece os misericordiosos, que têm compaixão para com o próximo,
perdoam e se reconciliam. Se tiver misericórdia, obterão misericórdia.
É lei de ação e reação: se formos misericordiosos, obteremos misericórdia, pois
o que oferecemos à vida, ela nos restitui.
Devedores que somos perante a Lei de Deus, a misericórdia praticada por nós
voltará em nosso benefício, atenuando os nossos débitos.
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Bem-aventurados 
os misericordiosos

Apresentador
Notas de apresentação
Jesus trata da felicidade dos misericordiosos, que têm compaixão para com o próximo, perdoam e se reconciliam. Se tiver misericórdia, obterão misericórdia, pelo perdão dos pecados, apesar das faltas cometidas.Pela Lei de Causa e Efeito, a cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, segundo o seu merecimento. “Todos receberemos, nas Leis da Vida, o que fizemos, pelo que fizemos, quanto fizemos e como fizemos”. (André Luiz. E a vida continua, pg. 103)A felicidade ou a desgraça que acompanha o Espírito, nesta vida ou no plano Espiritual, decorre unicamente de suas obras, daquilo que fez. Se agiu para o bem, será agraciado; se agiu para o mal, sofrerá as consequências infelizes de seus atos (escolhas e livre arbítrio).De acordo com a Lei de Causa e Efeito, tudo o que você plantou no passado estará colhendo agora. As suas escolhas de agora determinam o que vai colher no futuro.O homem pode compreender a causa de seus sofrimentos, e de todo o mal que aflige a humanidade, e pode acima de tudo conhecer e amar um Deus justo e racional, que dá a cada um segundo suas obras.O Mestre evidencia claramente a Lei de Causa e Efeito, quando afirma que os misericordiosos alcançarão misericórdia.



O Cristo veio ensinar a lei maior do amor, como um dos pilares a ser
conquistado por cada ser humano em suas jornadas evolutivas.
Em cada estágio da prática do amor, purificamos o coração das nossas próprias
imperfeições.
A cada experiência amorosa, sobe-se um degrau evolutivo.
Do amor ao próximo até amar os inimigos, mede-se a evolução moral, donde
decorre o grau da perfeição.
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Amar o 
próximo e o 

inimigo

Apresentador
Notas de apresentação
Jesus sintetizou: “amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas”. (Mateus 22: 36-40)A lei de Deus estabelece deveres diante do Pai e para com o próximo, estabelecendo a base de toda a lei. “Amar o próximo como a si mesmo” estabelece uma relação de amor ao próximo com o amor que a pessoa tem dela mesma. Ou seja, a medida com que devemos amar o próximo é a mesma com que nos amamos.Se não tenho amor próprio, como amar o próximo? Não será possível!Por outro lado, se tenho amor egoísta, da mesma forma, não há lugar para o amor ao próximo.Além do egoísmo pessoal, há o egoísmo seletivo: somente amo pessoas do meu círculo de afinidade. De igual maneira, não consigo amar o próximo.Daí a meta a ser alcançada: estender o círculo de amor além do núcleo de parentesco e amizade, rumo à fraternidade universal.Pela reencarnação, somos solidários no passado e no futuro, em que as relações se perpetuam no mundo espiritual e no corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. A caridade e a fraternidade tornam-se uma necessidade social.Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a Terra, colocando um freio nas más paixões; somente ele pode fazer com que reinem a concórdia, a paz e a fraternidade entre os homens.A fraternidade não está mais circunscrita a alguns indivíduos; ela é perpétua como a vida do espírito, universal como a humanidade, que constitui uma grande família em que todos os membros são solidários uns com os outros, qualquer que seja a época em que viveram.



A fé move montanhas, ainda que do tamanho de um grão de mostarda.
Remova as dificuldades, o apego material, o egoísmo, o ressentimento, o ódio,
o fanatismo e as paixões orgulhosas.
A fé exige esforço, dedicação, perseverança e vigilância.
A fé não se impõe; adquire-se. Para aumentar a fé, há que semeá-la e
desenvolvê-la.
À medida que exercitamos e percebemos a fé, ela se fortalece e vai crescendo
até o ponto de transportar montanhas.

A fé move 
montanhas
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Apresentador
Notas de apresentação
Jesus esclarece que a fé possui poder a ponto de transportar montanhas, ainda que pequena como grão de mostarda.A fé se desenvolve mediante trabalho incessante no bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Exige esforço, dedicação e perseverança. Fé não se impõe. Ela se adquire.Toda semente de mostarda plantada germina, cresce e multiplica-se.  Para crescer a fé, há que semeá-la e desenvolvê-la. À medida que exercitamos e percebemos a fé, ela se fortalece e vai crescendo até o ponto de transportar montanhas.A vida de fé é como galgar uma escada, degrau a degrau. Há diferentes níveis de fé e devemos crescer neles. A fé sem obras é morta. O que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos da religião são as boas obras. As nossas ações devem produzir os frutos da fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, a fé que transporta montanhas. A esterilidade de fé quer dizer, também, que todos os sistemas ou doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada, simbolizada pela figueira seca. 



Assim, Natal com Jesus tem significado maior.
É acolher no coração os sagrados ensinamentos do Cristo e fazer deles um
roteiro de vida para libertar a alma pela verdade divina mediante a prática do
amor em ação.
A verdade divina nos libertará à medida que evoluirmos e adquirirmos a
capacidade de compreendê-la no serviço dignificante da prática do bem, do
amor e da caridade junto aos nossos semelhantes. 15

Apresentador
Notas de apresentação
Jesus destaca três ações: pedir, buscar e bater; que apresentam como respostas: dar, achar e abrir. Não à toa, duas ações veem depois do pedir, que exigem esforços individuais de buscar e bater à porta. Assim, não basta pedir, tem que buscar e bater à porta, ou seja, temos que fazer a nossa parte.Com essas palavras, Jesus exortou a orar e a confiar em Deus, na certeza de que Ele não deixará de atender às nossas necessidades (pedir), materiais ou espirituais, desde que façamos a nossa parte (esforço), diligenciando (buscar e bater) por obtê-las.Esta é a síntese de: “ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará”. Para que o céu ajude, o Mestre afirma que “todos os que pedem, recebem; os que buscam, acham; e a quem bate, se abre”.Muitos acham, equivocadamente, que Deus tudo fará por nós sem os nossos esforços e sem as nossas súplicas. Demonstram, assim, que não compreenderam as promessas do Evangelho.A razão do “pedir” não é informar a Deus o que necessitamos, tampouco lembrar de algo que tenha esquecido. Ele sabe de tudo a nosso respeito.Com o pedir, confessamos as nossas indigências e fraquezas, colocando-se em ato de humildade e fé, que criam as condições para receber a graça divina. Temos que pedir, buscar e bater! O progresso é filho do trabalho. A evolução espiritual rege-se, também, pelas leis do trabalho e do progresso.Maria de Nazaré, quando visitou a sua prima Isabel, no momento da Anunciação do Anjo Gabriel de que Deus a escolhera para ser a Mãe de Jesus, proferiu o mais lindo cântico de gratidão e louvor conhecido como Magnificat (Lucas 1: 39-56), ou como dizem alguns: Oração de Maria.  Na transfiguração de Jesus, no Monte Tabor, “Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago” (Lucas 9: 28-29). Naquele sublime momento, apareceram-lhes Moisés e Elias. Essa passagem bíblica da transfiguração de Jesus ocorre no contexto da sua oração, que entra em comunicação com o Pai, passando-nos a mensagem de que a oração transfigura a nossa vida e ilumina o nosso ser.Em outra passagem, Jesus, diante de um menino possuído por um espírito mau, que os discípulos não conseguiram expulsar, respondeu: “ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-no para mim”. Depois de expulsar espirito obsessor, os discípulos perguntaram: “por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum” (Marcos 9: 28-29). Daí o poder da oração na cura.Nos Evangelhos de Mateus e Lucas, no Sermão da Montanha, Jesus ensina os discípulos a orar o “Pai Nosso”, em sete petições, revelando à humanidade a nossa relação especial e filial com Deus Pai.Jesus nos ensinou a rezar com fé, do fundo da alma e do coração.Pode-se rezar, orar ou fazer uma prece, quer seja invocando a Deus, a Jesus, a um Espírito benevolente ou a uma entidade espiritual, por alguém, por algo que desejamos muito ou por outro motivo.Pela prece, o fluído magnético pode também manipular medicações balsâmicas, produzir prodígios de amor fecundo da cura.O poder da prece está no pensamento e na vontade. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum.



Ao longo de nossas vidas, o Semeador Divino joga suas sementes esperando
que sejamos solos férteis para germinar, desenvolver boa árvore e dar bons
frutos.
O primeiro passo está em se liberar das amarras que nos prendem e afastam
do caminho, e no desapego das coisas materiais que dificultam seguir uma
nova direção ou orientação, principalmente se essa nova direção será
exatamente no sentido oposto ao que você vinha vivendo até agora.
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Apresentador
Notas de apresentação
Jesus destaca três ações: pedir, buscar e bater; que apresentam como respostas: dar, achar e abrir. Não à toa, duas ações veem depois do pedir, que exigem esforços individuais de buscar e bater à porta. Assim, não basta pedir, tem que buscar e bater à porta, ou seja, temos que fazer a nossa parte.Com essas palavras, Jesus exortou a orar e a confiar em Deus, na certeza de que Ele não deixará de atender às nossas necessidades (pedir), materiais ou espirituais, desde que façamos a nossa parte (esforço), diligenciando (buscar e bater) por obtê-las.Esta é a síntese de: “ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará”. Para que o céu ajude, o Mestre afirma que “todos os que pedem, recebem; os que buscam, acham; e a quem bate, se abre”.Muitos acham, equivocadamente, que Deus tudo fará por nós sem os nossos esforços e sem as nossas súplicas. Demonstram, assim, que não compreenderam as promessas do Evangelho.A razão do “pedir” não é informar a Deus o que necessitamos, tampouco lembrar de algo que tenha esquecido. Ele sabe de tudo a nosso respeito.Com o pedir, confessamos as nossas indigências e fraquezas, colocando-se em ato de humildade e fé, que criam as condições para receber a graça divina. Temos que pedir, buscar e bater! O progresso é filho do trabalho. A evolução espiritual rege-se, também, pelas leis do trabalho e do progresso.Maria de Nazaré, quando visitou a sua prima Isabel, no momento da Anunciação do Anjo Gabriel de que Deus a escolhera para ser a Mãe de Jesus, proferiu o mais lindo cântico de gratidão e louvor conhecido como Magnificat (Lucas 1: 39-56), ou como dizem alguns: Oração de Maria.  Na transfiguração de Jesus, no Monte Tabor, “Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago” (Lucas 9: 28-29). Naquele sublime momento, apareceram-lhes Moisés e Elias. Essa passagem bíblica da transfiguração de Jesus ocorre no contexto da sua oração, que entra em comunicação com o Pai, passando-nos a mensagem de que a oração transfigura a nossa vida e ilumina o nosso ser.Em outra passagem, Jesus, diante de um menino possuído por um espírito mau, que os discípulos não conseguiram expulsar, respondeu: “ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-no para mim”. Depois de expulsar espirito obsessor, os discípulos perguntaram: “por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum” (Marcos 9: 28-29). Daí o poder da oração na cura.Nos Evangelhos de Mateus e Lucas, no Sermão da Montanha, Jesus ensina os discípulos a orar o “Pai Nosso”, em sete petições, revelando à humanidade a nossa relação especial e filial com Deus Pai.Jesus nos ensinou a rezar com fé, do fundo da alma e do coração.Pode-se rezar, orar ou fazer uma prece, quer seja invocando a Deus, a Jesus, a um Espírito benevolente ou a uma entidade espiritual, por alguém, por algo que desejamos muito ou por outro motivo.Pela prece, o fluído magnético pode também manipular medicações balsâmicas, produzir prodígios de amor fecundo da cura.O poder da prece está no pensamento e na vontade. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum.



Poderemos encontrar Jesus em qualquer fase
de nossa vida, até mesmo nos últimos
momentos de existência.
Que Jesus possa entrar em nossos corações.
Rogamos que o verdadeiro espírito de Natal se
faça no seio de nossas famílias, para que
possamos renascer para uma nova vida, em
harmonia com as eternas leis.
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Abra sua porta para Jesus
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“... o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova
alegremente, entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do
Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode
mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever
amá-lo e ajudá-lo mesmo assim”.
(Emmanuel. Livro Antologia mediúnica do Natal. Evocação do Natal, na psicografia de Francisco Cândido Xavier) 18



“Não nos esqueçamos. Se Jesus não nascer e crescer, na manjedoura de nossa
alma, em vão os Anos Novos se abrirão iluminados para nós”.
(Emmanuel. Livro Fonte de paz. O Natal do Cristo, na psicografia de Francisco Cândido Xavier)
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Apresentador
Notas de apresentação
Jesus destaca três ações: pedir, buscar e bater; que apresentam como respostas: dar, achar e abrir. Não à toa, duas ações veem depois do pedir, que exigem esforços individuais de buscar e bater à porta. Assim, não basta pedir, tem que buscar e bater à porta, ou seja, temos que fazer a nossa parte.Com essas palavras, Jesus exortou a orar e a confiar em Deus, na certeza de que Ele não deixará de atender às nossas necessidades (pedir), materiais ou espirituais, desde que façamos a nossa parte (esforço), diligenciando (buscar e bater) por obtê-las.Esta é a síntese de: “ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará”. Para que o céu ajude, o Mestre afirma que “todos os que pedem, recebem; os que buscam, acham; e a quem bate, se abre”.Muitos acham, equivocadamente, que Deus tudo fará por nós sem os nossos esforços e sem as nossas súplicas. Demonstram, assim, que não compreenderam as promessas do Evangelho.A razão do “pedir” não é informar a Deus o que necessitamos, tampouco lembrar de algo que tenha esquecido. Ele sabe de tudo a nosso respeito.Com o pedir, confessamos as nossas indigências e fraquezas, colocando-se em ato de humildade e fé, que criam as condições para receber a graça divina. Temos que pedir, buscar e bater! O progresso é filho do trabalho. A evolução espiritual rege-se, também, pelas leis do trabalho e do progresso.Maria de Nazaré, quando visitou a sua prima Isabel, no momento da Anunciação do Anjo Gabriel de que Deus a escolhera para ser a Mãe de Jesus, proferiu o mais lindo cântico de gratidão e louvor conhecido como Magnificat (Lucas 1: 39-56), ou como dizem alguns: Oração de Maria.  Na transfiguração de Jesus, no Monte Tabor, “Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago” (Lucas 9: 28-29). Naquele sublime momento, apareceram-lhes Moisés e Elias. Essa passagem bíblica da transfiguração de Jesus ocorre no contexto da sua oração, que entra em comunicação com o Pai, passando-nos a mensagem de que a oração transfigura a nossa vida e ilumina o nosso ser.Em outra passagem, Jesus, diante de um menino possuído por um espírito mau, que os discípulos não conseguiram expulsar, respondeu: “ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-no para mim”. Depois de expulsar espirito obsessor, os discípulos perguntaram: “por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum” (Marcos 9: 28-29). Daí o poder da oração na cura.Nos Evangelhos de Mateus e Lucas, no Sermão da Montanha, Jesus ensina os discípulos a orar o “Pai Nosso”, em sete petições, revelando à humanidade a nossa relação especial e filial com Deus Pai.Jesus nos ensinou a rezar com fé, do fundo da alma e do coração.Pode-se rezar, orar ou fazer uma prece, quer seja invocando a Deus, a Jesus, a um Espírito benevolente ou a uma entidade espiritual, por alguém, por algo que desejamos muito ou por outro motivo.Pela prece, o fluído magnético pode também manipular medicações balsâmicas, produzir prodígios de amor fecundo da cura.O poder da prece está no pensamento e na vontade. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum.



Feliz Natal com Jesus: o amor em ação!
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