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EDITORIAL : A ESPERANÇA 

A esperança nunca vai desaparecer do mundo, 

porque quer Deus que nosso futuro seja de felicidade. 

Frequentemente, o pensamento voltado para o 

pessimismo é o grande responsável pelas sucessivas 

incoerências do pensar bem. Nossas condições de bem-estar 

futuro, porque anelam com a falta de construção do rumo 

favorável, não encontram o sentido de fortalecer nossos atos, 

palavras e pensamentos em favor de nos livrar do mal e de 

nos conservar no bem. 

O sentimento de menos valia, a desconsideração da 

criatura como filho do Altíssimo, a aparência de que estamos 

desprezados no viver, o medo de que sejamos punidos por um 

ser superior autocrático, a concepção de que as dificuldades 

da vida se perpetuarão, somam carga excessiva às 

consciências atormentadas e muitos acabam por se perder. 

Como se estivéssemos, disse-me um amigo certa vez, 

num barco em que precisássemos atravessar um mar 

encapelado e para isso deveríamos esvaziar os suprimentos de 

viagem nas águas revoltas. A cada balanço da ventania, não 

só ficam, naqueles que estão no barco, o sentimento da 

necessidade de sobreviver, pelo abandono do sustento, mas o 

da imediata salvaguarda do peso excessivo. Assim é que, pela 

dúvida pertinaz, sofrem sempre, e, no fim as consequências 

poderão ser desastrosas. O futuro incerto e muitas vezes 

revolto, como me foi contado pelo amigo, não pode nos 

impedir de achar alternativa para seguir navegando. 

Será que só haveria as duas opções ou achariam um 

jeito de manejar as velas, o motor, e atravessarem a 

tempestade? 

Podemos, meus irmãos, movidos pela esperança 

achar saídas para tudo na vida. Os caminhos do viver são 

múltiplos e somente o olhar otimista enxerga novos caminhos. 

Não se entregue à tristeza que paralisa, ao medo que 

enrijece, ao desanimo que aprisiona. Vamos em frente, 

assumindo, passo a passo, o caminho. 

A esperança vi naqueles que por mim falaram, já no 

além, que se arrependeram de não ter feito a melhor escolha. 

A vida é uma sucessão de escolhas. Trabalhe para que sejam 

as melhores as vossas escolhas. Nunca vi, nas falas dos 

arrependidos, muitas vezes com maiores dores associadas, 

uma fala de que fariam tudo outra vez da mesma forma. 

Portanto, alinhem-se com a visão da esperança no 

futuro de felicidade, mesmo que a visão atual nos impeça de 

perceber o completo, avistem um ponto, um minuto, do bem 

que se descortinará.  

Somos filhos de Deus em processo de aprendizado e 

crescimento, senhores de nossas vidas, mas não abandonados 

à própria sorte. Deus é por nós! Só precisamos fazer o que nos 

compete. Ânimo, coragem, força! A ordem é amar a si e ao 

próximo. 

Fernando Augusto de Lacerda e Mello 

Psicografia recebida em 25/12/2020 - Médium Alexandre Pereira 

Live da Esperança FEBTV em 25/12/2020 

 

PALESTRA E SEMINÁRIO 

VIRTUAL 

Pela Plataforma Zoom  

 

Dia 16 de Janeiro (sábado) às 14h30 – 

SEMINÁRIO  “E SE ESTE FOR SEU ÚLTIMO ANO 

DE VIDA” 

Expositor: Anderson Fernando 

 

Dia 25 de Janeiro(segunda-feira) às 20 horas  

– PALESTRA COMEMORATIVA DOS 70 ANOS 

DO CENTRO ESPÍRITA ARAUTOS DE UMA NOVA 

ERA 

Tema: 70 anos. A Missão e a Obra de uma 

Casa Espírita 

Expositora: Maria de Fátima Miranda 

 
TRANSMISSÃO AO VIVO NOS CANAIS  

 facebook.com/arautosdeumanovaera.novaera 

youtube.com/c/ArautosdeumaNovaEra_CEANE 

 

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 70 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 

02 – Centro Espírita Arautos de Uma Nova Era 

04 – Deolinda da S.Simões 

05 – Hélcio Ribeiro Guinther 

08 – Cecília Souza 

15 – Maria Luiza de Aquino 

20 – Maria das Mercês Aragão 

26 – Nathália Ribeiro da Silva 

28 – Marcelo Guzzon 

31 – Maria Claudia Cantanheide 

31 – Heloisa Helena Mesquita 
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