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NATAL COM JESUS
“Natal é momento de doce revelação; que Jesus deve nascer no altar do teu Coração”, assim versou o
poeta espiritual Cassimiro Cunha, em seu poema Bilhete de Natal, psicografado por Francisco Candido
Xavier constante na obra “Antologia Mediúnica de Natal” (FEB)
O poeta vai mais longe e nos convida ao cultivo da paz, da verdade e da Luz, sabendo que quando Jesus
nasce em nós nasce junto o ímpeto de ir ao encontro da dor daqueles que nada tem de material, dos
velhinhos abandonados, dos órfãos, dos que se debatem contra o vício, de todos aqueles irmãos em
humanidade que nos convocam a agir com altruísmo e Caridade.
E atendendo a este convite amoroso do benfeitor, foi que Valéria Oliveira aceitou a tarefa de plantar 48
pés de Ipê em oito Instituições distintas, que tem em comum o trabalho de assistência social. Tudo
começou quando Valéria participou do curso de palestrantes espíritas, promovido pela FEDF neste ano
de 2018, e chamou a atenção dos Organizadores pela iniciativa de mobilizar os cursistas na compra de
100 cadeiras novas para a Sede da Instituição no Sudoeste.
O convite para idealizar um Projeto que reunisse voluntários das oito turmas do Curso de Palestrantes,
não tardou a chegar. E assim foi feito, cada turma ficou responsável pela realização de uma palestra com
o tema do Natal junto à doação de alimentos, fraldas descartáveis, kits de higiene e brinquedos.
Sobre as mudas de Ipês plantados nas Instituições visitadas, Valéria afirma: “O intuito é oferecer a beleza
dos ipês como uma recordação do tempo em que vivemos juntos trabalhando em prol do bem. A cada
floração, nossos corações se unirão na lembrança da alegria vivida.”
E assim, como diz o poeta sideral, Jesus nasce no âmago de nosso coração quando não nos olvidamos em
atender, com fé e amor, a todos aqueles que passam pela Terra, encarcerados nas trilhas da dor.
E pra você? Já é Natal em seu coração?
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