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EDITORIAL : EDUCAÇÃO NO LAR 

Vós fazeis o que também vistes 

junto de vosso pai. Jesus. (João, 8:38.)  
 

Preconiza-se na atualidade do mundo 

uma educação pela liberdade plena dos 
instintos do homem, olvidando-se, pouco a 

pouco, os antigos ensinamentos quanto à 

formação do caráter no lar; a coletividade, 

porém, cedo ou tarde, será compelida a 
reajustar seus propósitos.  

Os pais humanos têm de ser os 

primeiros mentores da criatura. De sua missão 
amorosa, decorre a organização do ambiente 

justo. Meios corrompidos significam maus pais 

entre os que, a peso de longos sacrifícios, 

conseguem manter, na invigilância coletiva, a 
segurança possível contra a desordem 

ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será 

uma válvula para gozos improdutivos, porque 
constitui trabalho e cooperação com Deus. O 

homem ou a mulher que desejam ao mesmo 

tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, 
estão cegos e terminarão seus loucos esforços, 

espiritualmente falando, na vala comum da 

inutilidade.  

Debalde se improvisarão sociólogos para 
substituir a educação no lar por sucedâneos 

abstrusos que envenenam a alma. Só um 

espírito que haja compreendido a paternidade 
de Deus, acima de tudo, consegue escapar à 

lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, 

ainda quando estes sejam perversos.  
Ouçamos a palavra do Cristo e, se 

tendes filhos na Terra, guardai a declaração do 

Mestre, como advertência.  

EMMANUEL 
Caminho, Verdade e Vida   – Francisco 

Cândido Xavier 
 

PALESTRA VIRTUAL 

Pela Plataforma Zoom  

 

02 – Luiz Antonio Alves 
Tema: Bem-aventurados os pobres de espírito 
09 – Rodrigo Azevedo 
Tema: Ninguém poderá ver o reino de Deus se 
não nascer de novo 
16 – Carlos Odilon 
Tema: a serviço de Jesus 
23 – David Zeitune 
Tema: Livre 
30 – Anderson Santos 
Tema: Livre-arbítrio e os mecanismos espirituais 
da evolução 
 

TRANSMISSÃO AO VIVO NOS CANAIS  

 facebook.com/arautosdeumanovaera.novaera 

youtube.com/c/ArautosdeumaNovaEra_CEANE 

 

OPORTUNIDADES 

 CAMPANHAS SOLIDÁRIAS 
 
 Todo o terceiro sábado do mês pela 
manhã, atendemos as famílias assistidas 
cadastradas. Nesse momento em que nossas 
atividades presenciais estão suspensas devido a 
Pandemia, mantivemos a entrega de uma cesta 
básica para auxiliar na sua alimentação. 

No último Domingo do mês pela manhã, 
realizamos a Ronda Franciscana, distribuição de 
quentinhas, kits de higiene e roupas aos irmãos 
que vivem em situação de vulnerabilidade social. 

Convidamos você a fazer parte desta 
corrente de amor e fraternidade cristã. 
Contamos com você e nossos irmãos 
também! 
 

RÁDIO RIO DE JANEIRO  1400AM 
A Rádio que toda a família pode ouvir. 

www.radioriodejaneiro.am.br 
 

ANIVERSARIANTES 

06 – Lenir C.Wanzeller 
13 – Amanda P.de Mello 
16 – Saionara Azeredo 
25 – Denise Adib 
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