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EDITORIAL : CONFIANÇA NO MESTRE 

 

Todos somos obreiros do progresso.  

Todos estamos endereçados à perfeição.  
Comumente, porém, declaramo-nos 

incapacitados para quaisquer realizações de 

natureza espiritual, que demandem elevação, 
e articulamos respostas negativas, às 

requisições de serviços; demorando-nos, 

indefinidamente, em ponto morto.  

Importante para nós, todavia, 
reconhecer que Jesus, a quem proclamamos 

obedecer, não pensava de modo semelhante.  

Disse-nos o Senhor: - “Brilhe a vossa 
luz diante dos homens, para que eles vejam as 

vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está 

nos Céus.  
Conhecereis a verdade e a verdade vos 

fará livres. Identificareis a árvore pelo fruto.  

Buscai e achareis. Amai os vossos 

inimigos.  
Orai pelos que vos perseguem e 

caluniam.  

Se alguém vos fere numa face, oferecei 
também a outra.  

Acumulai tesouros nos Céus. Amai-vos 

uns aos outros, como eu vos amei”.  

Meditemos nas afirmativas do Cristo a 
nosso respeito.  

Justo ponderar que Ele de ninguém 

solicitou o impossível.  
E, se apelou para nós, conclamando-nos 

a acender a luz da fé viva, procurar a verdade, 

amealhar conquistas da alma, conservar a 
consciência tranqüila e amar-nos 

fraternalmente, é que podemos empregar boa 

vontade e esforço constante, no próprio 

burilamento a fim de O atendermos. 
Emmanuel 

Confia e Segue – Psicografia de Francisco 

Cândido Xavier 

PALESTRA VIRTUAL 

Pela Plataforma Zoom  

 

01 – Anderson Fernando 
Tema: Amai-vos e Instruí-vos 
 
08 – Fábio Branco de Holanda 
Tema: O Homem e as Pandemias 
 
15 – Não teremos atividades 
 
22 – Renato Mayrink 
Tema: Ética da Transformação - ESE Cap. XVII 
item 4 

 
TRANSMISSÃO AO VIVO NOS CANAIS  

 facebook.com/arautosdeumanovaera.novaera 

youtube.com/c/ArautosdeumaNovaEra_CEANE 

 

OPORTUNIDADES 

Estudos Virtuais 

O retorno às atividades de estudos 
virtuais realizados pela plataforma Zoom 
ocorrerão nos dias: 

01 - às 18h50 – Estudo das Obras Básicas 
“O Livro dos Espíritos” 

19 - às 19h30 – O Livro dos Espíritos 

20 - às 14h – Estudo da Mediunidade II 

20 - às 15h30 – Estudo do Livro Nos 
Domínios da Mediunidade 

20 - às 17h – Estudo do Livro Os 
Mensageiros 

22 - às 15h – O Céu e o Inferno 

23 - às 19h30 – Estudo do Livro 
Pensamento e Vida 

24 - às 15h – O Evangelho Segundo o 
Espiritismo 

ANIVERSARIANTES 

01 – Andréa S.dos Santos 
05 – Raimundo Nonato F. Queiroz 
18 – Doralice Ludugerio 
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