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EDITORIAL : AOS QUASE SUICIDAS 

 Sim. É a dor fulminativa, a dor largamente 
suportada, aquela que se te acumulou no coração, qual 
represa de fogo e fel, e aquela outra que sempre 
temeste e que chegou, por fim, à maneira de 
tempestade, arrasando-te as forças. São elas, essas 
agonias indizíveis, para as quais os dicionários humanos 
não te fornecem palavras adequadas à necessária 
definição, que, muitas vezes, te fazem desejar a morte, 
antes do momento em que a morte aparece a cada 
criatura terrestre, à feição de anjo libertador.  

Ainda assim, compreendendo-te os ápices de 
angústia, em nome de todos aqueles que te amam, 
aquém das fronteiras de cinza, dos quais te despediste 
na grande separação, rogamos-te paciência e coragem.  

Ergue-te, acima dos escombros das próprias 
ilusões, e contempla os caminhos novos que a Infinita 
Bondade de Deus te reserva.  

Se amarguras te azedaram os sonhos, espera 
pelo tempo cujos filtros não funcionam debalde; se 
desenganos te buscaram, observa que ensinamentos te 
trazem; se dificuldades repontaram da estrada, estuda 
com elas qual a melhor solução aos teus problemas de 
paz e segurança; se provações surgiram, atribulando-te 
as horas, enumera as lições de que se façam portadoras, 
em teu benefício; se prejuízos te dilapidaram a 
existência, recorda que o trabalho nunca nos cerra as 
portas; e se alguém te deixou a alma vazia de afeição, 
pensa no amor infinito que sustenta o Universo, na 
certeza de que outras almas te virão ao encontro, 
abençoando-te o dom de amar e de servir.  

Nunca esmoreças, ante as dificuldades que te 
surjam no caminho para a vanguarda.  

Quando estiveres a ponto de ceder à pior 
rendição de todas aquelas de recusar o dom da vida - 
detém-te a refletir em Deus que te criou para a 
Sabedoria e para o Amor. E Ele, cujo poder arranca a 
erva da semente sepultada no chão para o esplendor 
solar, te arrebatará igualmente a qualquer tribulação, a 
fim de que sobre paires, além de todos os fracassos e de 
todas as crises, de modo a que brilhes e avances para 
frente, aprendendo e trabalhando, servindo e amando, 
em plenitude de vida imperecível.  

Emmanuel 
 

Do livro: Mais Perto. Psicografia de Francisco 
Cândido Xavier 

PALESTRA VIRTUAL 

Pela Plataforma Zoom  

 

06 – Alex Peccini 
Tema: Oportunidades atuais, na visão Espírita 
13 – Vania Paixão 
Tema: Perdão e autoperdão 
20 – Levindo Dias 
Tema: A valorização da vida desde o ventre 
27 – Ronilda Azevedo 
Tema: Entendimento (Livro Pensamento e Vida) 
 

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 

05 – Edson R. Froes 
08 – Nilza Maria Ferreira 
13 – Rosangela Duarte 
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