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Projeto Transformação Moral 
 

“ SEMANA DO NATAL ”  
 

 

“ Natal!... Festeja esquecendo, quaisquer preconceitos vãos... 
Natal é Jesus dizendo, que todos somos irmãos.”  

                                                                              Chico Xavier 
Amigos  

Senhor Jesus! 
Diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos: 
a música da oração; 
o regozijo da fé; 
a mensagem de amor; 
a alegria do lar; 
o apelo a fraternidade; 
o júbilo da esperança; 
a bênção do trabalho; 
a confiança no bem; 
o tesouro da tua paz; 
a palavra da Boa Nova; 
e a confiança no futuro!… 
Entretanto, oh! Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te 
suplicamos algo mais! 
 …Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a precisa 
coragem de seguir-te todos os exemplos! 
 
Emmanuel  - Do livro “Luz do Coração”, Psic. Francisco Cândido Xavier 
 
 

“Que todos nós tenhamos um Bom Natal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
com a presença de nosso Mestre Jesus, o Aniversariante, não somente em nosso lar, 

mas principalmente em nossos    corações   ajustando  todas   nossas   atitudes 
baseadas em seus ensinamentos.” 

 
“ FELIZ NATAL A TODOS OS AMIGOS DO OBREIROS DO BEM.” 

Texto do Evangelho – capítulo VI – item 7  -  Sou o grande médico das... 

http://www.obreirosdobem.org.br/
https://www.pensador.com/autor/chico_xavier/


 
O GRANDE SERVIDOR 

 
“Eu estou entre vós como quem serve”. 

                                                                    Jesus. 
 
             Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe. 
             Nem como quem determina. 
             Nem como quem governa. 
             Nem como quem manda. 
             Caminhou na Terra à feição do servidor. 
             Legou-nos o Evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no 
coração das criaturas. 
            Mestre, tomou o próprio coração para sua cátedra. 
            Enviado Celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se 
da multidão para auxiliá-la. 
            Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com 
palavras estudadas, mas estende-a e consolida lhe os valores com as 
próprias mãos. 
           A prática é o seu modo de convencer. 
           O próprio sacrifício é o seu método de transformar. 
           Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem.         
           E modificar a nós mesmos, para a vitória do bem, elevando pessoas 
e melhorando situações, é servir sempre, como quem sabe que fazer é o 
melhor processo de aconselhar. 
 
 
Do livro: Segue-me 
De: Emmanuel 
Psicografia de: Francisco Cândido Xavier 


