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EDITORIAL : MARIA 

 

[…] Em meio de algumas mulheres 
compadecidas, que lhe acompanhavam o angustioso 
transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos, 
de leve, sobre os ombros.  

Deparou-se-lhe a figura de João que, vencendo a 
pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os 
demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e 
reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu 
abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria 
deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé 
do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a 
luz daqueles olhos misericordiosos, no cúmulo dos 
tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se 
moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade 
daquelas duas almas em extremo desalento.  

“Meu filho! Meu amado filho!. . .“ exclamou a 
mártir, em aflição diante da serenidade daquele olhar de 
melancolia intraduzível.  

O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, 
mas, como se quisesse demonstrar, no instante 
derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita 
comunhão com Deus, replicou com significativo 
movimento dos olhos vigilantes:  

“Mãe, eis aí teu filho!. . .“ E dirigindo-se, de 
modo especial, com um leve aceno, ao apóstolo, disse: 
“Filho, eis aí tua mãe!”  

Maria envolveu-se no véu de seu pranto 
doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o 
Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor 
universal era o sublime coroamento de sua obra. 
Entendeu que, no futuro, a claridade do Reino de Deus 
revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo 
egoísmo e que, no santuário de cada coração, deveria 
existir a mais abundante cota de amor, não só para o 
círculo familiar, senão também para todos os 
necessitados do mundo, e que no templo de cada 
habitação permaneceria a fraternidade real, para que 
aassistência recíproca se praticasse na Terra, sem serem 
precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma 
solidariedade claudicante.  

Por muito tempo, conservaram-se ainda ali, em 
preces silenciosas, até que o Mestre, exânime, fosse 
arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a 
paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de 
sombras. 

Humberto de Campos 
Livro Boa Nova – Psicografia de Francisco 

Cândido Xavier 

 

PALESTRA VIRTUAL 

Pela Plataforma Zoom  

 

03 – Elizete Helena 
Tema: Maria de Nazareth 
 
10 – Levindo Dias 
Bem aventurados os que tem fome e sede de 
justiça 
 
17 – Luiz Antonio 
Tema: Bem Aventurados dos Pobres de Espírito  
 
24 – Ana Cristina Hildebrandt 
Tema: Laços de Família 
 
31 – Marcus Jordão 
A vida que vale ser vivida 
 

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 

04 – Ivone Gomes Correa 
06 – Ilma S.do Nascimento 
09 – Fátima do Rosário Almeida 
11 – Wellington Faria 
15 – Ilbernon dos Santos 
19 – Angélica C. Pereira de S. Froes 
23 – Silvia Ribeiro dos Santos 
30 – Laís Maria Mota de S.Monteiro 
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