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EDITORIAL : REVERENCIANDO KARDEC 

 Antes de Kardec, embora não nos faltasse a 
crença em Jesus, vivíamos na Terra atribulados por 
flagelos da mente, quais os que expomos: 

- o combate recíproco e incessante entre os 
discípulos do Evangelho; 

- o cárcere das interpretações literais; 
- o espírito de seita; 
- a intransigência delituosa; 
- a obsessão sem remédio; 
- o anátema nas áreas da filosofia e da ciência; 
- o cativeiro aos rituais; 
- a dependência quase absoluta dos templos de 

pedra para as tarefas da edificação íntima; 
- a preocupação de hegemonia religiosa; 
- a tirania do medo, ante as sombrias 

perspectivas do além-túmulo; 
- o pavor da morte, por suposto fim da vida. 

           Depois de Kardec, porém, com a fé raciocinada 
nos ensinamentos de Jesus, o mundo encontra no 
Espiritismo Evangélico benefícios incalculáveis, como 
sejam: 

- a libertação das consciências; 
- a luz para o caminho espiritual; 
- a dignificação do serviço ao próximo; 
- o discernimento; 
- o livre acesso ao estudo da lei de causa e 

efeito, com a reencarnação explicando as origens do 
sofrimento e as desigualdades sociais; 

- o esclarecimento da mediunidade e a cura dos 
processos obsessivos; 

- a certeza da vida após a morte; 
- o intercâmbio com os entes queridos 

domiciliados no Além; 
- a seara da esperança; 
- o clima da verdadeira compreensão humana; 
- o lar da fraternidade entre todas as criaturas; 
- a escola do Conhecimento Superior, 

desvendando as trilhas da evolução e a multiplicidade 
das “moradas” nos domínios do Universo. 

Jesus - o amor. 
Kardec - o raciocínio. 
Jesus - o Mestre. 
Kardec - o Apóstolo. 
Seguir o Cristo de Deus, com a luz que Allan 

Kardec acende em nossos corações, é a norma 
renovadora que nos fará alcançar a sublimação do 
próprio Espírito, em louvor da Vida Maior.  

Emmanuel 
Do livro Doutrina de Luz - psicografia de 

Francisco Cândido Xavier 
 

PALESTRA VIRTUAL 

Pela Plataforma Zoom  

 

04 – Anderson Santos 
Tema: Do método – Pela 41ª Jornada Espírita 
Allan Kardec 
11– Ana Cristina Hildebrandt 
Tema: Anjos guardiões e Espíritos protetores 
18 – Jurema Célia 
Tema: Nascer, morrer, renascer ainda e 
progredir sempre, tal é a lei 
25 – Alcides Geraldo 
Tema: Nossos filhos são espíritos imortais: A 
educação dos filhos na visão Espírita 
 

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 

07 – Marcos Antonio de Arruda 
10 – Tarcisio Macedo 
11 – Lana Wanzeller 
16 – André Luiz Dias 
29 – José Feliciano M.da Silva 

mailto:arautosdeumanovaera@gmail.com
http://www.ceane.com.br/
http://www.radioriodejaneiro.am.br/

