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EDITORIAL : JESUS PARA O HOMEM 

  

“E achado em forma como homem, 
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente 

até à morte de cruz”. 

 PAULO (Fillipenses, 2:8) 
 

O Mestre desceu para servir.  

Do esplendor à escuridão...  
Da alvorada eterna à noite plena...  

Das estrelas à manjedoura... 

Do infinito à limitação...  

Da glória à carpintaria...  
Da grandeza à abnegação...  

Da divindade dos anjos à miséria dos 

homens...  
Da companhia de gênios sublimes à 

convivência dos pecadores...  

De governador do mundo a servo de todos...  
De credor magnânimo a escravo... 

De benfeitor a perseguido...  

De salvador a desamparado...  

De emissário do amor à vítima do ódio...  
De redentor dos séculos a prisioneiro das 

sombras...  

De celeste pastor à ovelha oprimida...  
De poderoso trono à cruz do martírio...  

Do verbo santificante ao angustiado silêncio...  

De advogado das criaturas a réu sem defesa...  

Dos braços dos amigos ao contacto de 
ladrões...  

De doador da vida eterna a sentenciado no 

vale da morte...  
Humilhou-se e apagou-se para que o homem 

se eleve e brilhe para sempre!  

Oh! Senhor, que não fizeste por nós, a fim de 
aprendermos o caminho da Gloriosa 

Ressurreição no Reino? 

Emmanuel 

Antologia Mediúnica de Natal – Psicografia de 

Francisco Cândido Xavier 

 

PALESTRA VIRTUAL 

Pela Plataforma Zoom  

 

06– Marcelo Guzzon 
Tema: A Lei de Amor 

13 – Luiz Antonio Alves 
Tema: Jesus no Lar 
 

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 

24 – Adaira Branco de Holanda 
24 – Sebastião Joaquim da S.Pinto 
25 – Paulo César Diniz 

31 – Edmilson S.Ferreira 
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