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EDITORIAL : EVOCAÇÃO DE NATAL 

O maior de todos os conquistadores, na face 

da Terra, conhecia, de antemão, as dificuldades do 

campo em que lhe cabia operar.  

Estava certo de que entre as criaturas 

humanas não encontraria lugar para nascer, à vista 

do egoísmo que lhes trancava os corações; no 

entanto, buscou-as, espontâneo, asilando-se no 

casebre dos animais.  

Sabia que os doutores da Lei ouvi-lo-iam 

indiferentes, com respeito aos ensinamentos da vida 

eterna de que se fazia portador; contudo, entregou-

lhes, confiante, a Divina Palavra.  

Não desconhecia que contava simplesmente 

com homens frágeis e iletrados para a divulgação dos 

princípios redentores que lhe vibravam na plataforma 

sublime, a abraçou-os tais quais eram.  

Reconhecia que as tribunas da glória cultural 

de seu tempo se lhe mantinham cerradas, mas 

transmitiu as boas novas do Reino da Luz à multidão 

dos necessitados, inscrevendo-as na alma do povo.  

Não ignorava que o mal lhe agrediria as mãos 

generosas pelo bem que espalhava; entretanto, não 

deixou de suportar a ingratidão e a crueldade, com 

brandura e entendimento.  

Permanecia convicto de que as noções de 

verdade e amor que veiculava levantariam contra ele 

as matilhas da perseguição e do ódio; todavia, não 

desertou do apostolado, aceitando, sem queixa, o 

suplício da cruz com que lhe sufocavam a voz.  

É por isso que 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 

Francisco Cândido Xavier  

Livro Antologia Mediúnica de Natal – Espíritos 

Diversos 

 

ANIVERSARIANTES 

17 – Flávio Henrique F.Alves 

24 – Sebastião Jorge 

24 – Adaíra B.Holanda 

25 – Paulo Cesar Diniz 

25 – Lenir Cabral 

31 – Edmilson Ferreira 

 
 

  
 
 

 

ACONTECEU NO CEANE 

É com muita alegria que comemoramos 

o 1o aniversário do Informativo de nossa Casa 

nesse novo formato. Procuramos fazê-lo de 

uma maneira que pudéssemos economizar 

papel e impressão, sem prejudicar as 

informações necessárias sobre as atividades 

realizadas a cada mês. 

Visando colaborar com a 

sustentabilidade de nosso planeta,  

disponibilizamos, também, todas essas 

informações em plataformas digitais, como: 
 

Site: www.ceane.com.br 

 
facebook.com/arautosdeumanovaera 
 

 

@arautos_madureira 
 

 Ajude-nos na divulgação da Doutrina Espírita. 
 

OPORTUNIDADES 

SEJA UM ASSOCIADO 

O Centro Espírita Arautos de Uma Nova Era 

conta com a ajuda financeira de seus associados 

para manter a Instituição funcionando. Seja mais 

uma semente neste projeto de amor que há 68 

anos, sob a égide de Jesus, continua trazendo 

consolações, espiritualidade e instrução em nome 

do bem e da paz. Informe-se em nossa secretaria. 

Caro associado, mantenha a sua 

mensalidade em dia. Ajude-nos a ajudar.  

 

RÁDIO RIO DE JANEIRO  1400AM 

A Rádio que toda a família pode ouvir. 

www.radioriodejaneiro.am.br 

 

AGENDE-SE 

DEZEMBRO 

 

Dia 07 – Campanha do Quilo – 9h 

Dia 14 – Encontro com as Assistidas – 9h 

 

RECESSO 

 

Informamos aos nossos irmãos que entraremos em 

recesso de final de ano a partir do dia 17 de 

dezembro, retornando com nossas atividades 

normais em: 

11 de janeiro de 2020 – Campanha do Quilo; 

13 de janeiro de 2020 – Reunião Pública de 

Estudos e Passes, Evangelização Espírita Infantil e 

Mocidade; 

03 de fevereiro de 2020 – Todos os Estudos 

realizados em nossa Casa. 
 
 
 

                  

 

mailto:arautosdeumanovaera@gmail.com
http://www.ceane.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REUNIÕES PÚBLICAS DE ESTUDOS E PASSES 

 

SEGUNDA-FEIRA  20:00 HORAS 
DIA TEMA EXPOSITOR DIRIGENTES/ASSISTENTES 

 

02 

 

O SIGNIFICADO DO NATAL 

 

 

Berenice Lima 

 

 

Luiza / Tarcísio 

 

09 

 

JESUS, O TERAPEUTA 

PERFEITO  

“O nascimento do Cristo 

Interior” 

 

 

Bianca Cirilo 

 

Anderson/ Mônica 

 

16 

 

 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM 

DE ANO 

 

 

- 

 

- 

 

23  

 

 

NÃO HAVERÁ REUNIÃO 

 

- 

 

- 

 

30 

 

 

NÃO HAVERÁ REUNIÃO 

 

- 

 

- 

 

 

 

SÁBADO  10:30 HORAS 
DIA TEMA EXPOSITOR 

 

14 

 

TEMA LIVRE 

 

 

Neuza Heyer  

 

 

 

ATIVIDADES DO CEANE 

 

 
 

ATIVIDADES HORÁRIO 

 

Segunda-
feira 

 

Estudo do Livro “O Céu e o Inferno” 

Estudo do Livro “A Gênese” 
Atendimento Fraterno 

Mocidade e Evangelização Infantil 

Reunião Pública – Palestras e Passes 
 

 de 15h a 16h30 

de 19h a 19h50 
de 19h a 20h 
de 20h a 21h 

de 20h a 21h30 

 
Terça-feira 

Introdução à Série Psicológica de Joanna de 
Ângelis 

de 19h30 a 21h 
 

 
Quarta-feira 

Estudo de “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo”- Aplicação de Passes 

Reunião de Desobsessão e de Cura espiritual 
(privativa) 

de 15h a 16h30 
 

de 19h30 a 
21h30  

Quinta-feira Estudo do Livro “A Gênese” 
Educação Mediúnica (privativa) 

 

de 15h a 16h30 
de 19h30 a 

21h30 

Sexta-feira Estudo de “O Livro dos Espíritos” 
 

de 19h30 a 21h 

 
Sábado 

Estudo da Mediunidade I 
Estudo da Mediunidade II 

Estudo do Livro “Nas Fronteiras da Loucura” 
Feirinha da Caridade 

2º Sábado – Campanha do Quilo 
3º Sábado – Encontro com as Assistidas 

de 14h a 15h30 
de 15h30 a 17h 

de 17h a 18h30 
de 15h a 18h 

de 9h30 a 12h 
a partir das 9h 

Domingo 3º Domingo – Visitação ao Hospital Colônia 

Curupaiti 
Último Domingo do Mês – Ronda Franciscana 

de 14h a 17h 

a partir das 17h 

 

Esperamos por você! 


