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EDITORIAL :  

PRECE A MÃE SANTISSÍMA 

Mãe Santíssima!...  

Enquanto as mães do mundo são reverenciadas, 
deixa te recordemos a pureza incomparável e o exemplo 
sublime... Soberana, que recebeste na palha singela o 
Redentor da Humanidade, sem te rebelares contra as 
mães felizes, que afagavam espíritos criminosos em 
palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da 
humanidade.  

Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio 
brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os 

homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para 
os outros o apoio de nossa própria felicidade.  

Benfeitora, que te desvelaste, incessantemente, 
pelo Mensageiro da Eterna Sabedoria, sofrendo-lhe as 

dores e compartilhando-lhe as dificuldades, sem 
qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus, 
auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do 
egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos 
reter na inconformação e no desespero os corações que 
mais amamos.  

Senhora, que viste na cruz da morte o Filho 

Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas 
silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação 
contra os poderes do Céu e sem qualquer expressão de 

revolta contra as criaturas da terra, conduza-nos para a 
fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, 
salva-nos do erro.  

Anjo, estende sobre nós a níveas asas!...  

Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume...  

Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu 
manto constelado de amor!...  

E que todas nós, mulheres desencarnadas e 
encarnadas em serviço na terra, possamos repetir, 
diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema 

felicidade:  

“- Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em 

mim segundo a tua palavra”. 

Anália Franco 

Mãe – Francisco C. Xavier – Espíritos Diversos 

 
 

COMUNICADO 

Em cumprimento ao Decreto Estadual n° 

46.970, de 13/03/2020, do Governador Wilson 

J.Witzel, bem como as orientações da 

FEB(Federação Espírita Brasileira) e do CEERJ 

(Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro), 

para o enfrentamento da Emergência de Saúde 

Pública de importância Nacional, o Centro 

Espírita Arautos de Uma Nova Era, através da 

sua Diretoria, suspenderá todas as suas 

atividades presenciais, a partir do dia 

16/03/2020. 

De acordo com a evolução dos fatos, a 

Diretoria informará alterações nas decisões 

agora tomadas. 

A Diretoria 

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 69 anos, sob 

a égide de Jesus, continua trazendo consolações, 
espiritualidade e instrução em nome do bem e da 

paz.  

Caro associado, mantenha a sua 
mensalidade em dia. Ajude-nos a ajudar.  

 
 

ANIVERSARIANTES 

MAIO 
 

03 – Denise Elias Pereira 
04 – Joaquim Sebastião 

04 – Ivone Gomes 
06 – Ilma Souza 
09 – Fátima do Rosário Almeida 
15 – Wellington Faria 
23 – Silvia Ribeiro 
30 – Laís Monteiro 
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