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EDITORIAL : A MULHER E A 

RESSUREIÇÃO 

 

(…) - Uma e outro são iguais perante Deus – 
esclareceu o Cristo, amorosamente – e as tarefas 
de ambos se equilibram no caminho da vida, 
completando-se perfeitamente, para que haja, em 
todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. 
Precisamos considerar, todavia, que a mulher 
recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado 

mais do que o seu companheiro na estrada do 
sentimento, está, por isso, mais perto de Deus 
que, muitas vezes, lhe toma o coração por 
instrumento de suas mensagens, cheias de 
sabedoria e de misericórdia. Em todas as 
realizações humanas, há sempre o traço da ternura 
feminina, levantando obras imperecíveis na 
edificação dos espíritos. Na história dos homens, 
ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos 
e dos generais; todos eles são filhos da grande 
heroína que passa, no silêncio, desconhecida de 
todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos 
mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais 
pungentes. Mas, também Deus, Simão, passa 

ignorado em todas as realizações do progresso 
humano e nós sabemos que o ruído é próprio dos 
homens, enquanto que o silêncio é de Deus, 
síntese de toda a Verdade e de todo o Amor. 

Por isso, as mulheres mais desventuradas 
ainda possuem no coração o gérmen divino, para a 
redenção da Humanidade inteira. Seu sentimento 
de ternura e humildade será, em todos os tempos, 
o grande roteiro para a iluminação do mundo, 
porque, sem o tesouro do sentimento, todas as 
obras da razão humana podem parecer como um 
castelo de falsos esplendores. 

(…)  E será ainda à mulher que buscaremos 
confiar a missão mais sublime na construção 

evangélica dentro dos corações, no supremo 
esforço de iluminar o mundo. 

Humberto de Campos  
Boa Nova  – Psicografia de Francisco Cândido 

Xavier 

PALESTRA VIRTUAL 

Pela Plataforma Zoom  

 

01 – Norma Monteiro 
Tema: Sexualidade e Espiritismo 
 
08 – Marize Godinho 
Tema: A Ostra e a Pérola 
 
15 – Ronilda Azevedo 
Tema: Maria de Magdala 
 
22 – Vania Paixão 
Tema: Oferecer a Outra Face 
 
22 – Vania Regina Rodrigues 
Tema: Esperança e Consolação 

 
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.  

RÁDIO RIO DE JANEIRO  1400AM 

A Rádio que toda a família pode ouvir. 

www.radioriodejaneiro.am.br 
 

ANIVERSARIANTES 

01 – Denise Malheiros 
02 – Mariza Diniz Leal 
20 – Luiz Carlos A.Vieira 
20 – Carlos Alberto R. de Almeida 
21 – Lidiane da Silva 
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