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EDITORIAL : CASA ESPIRITUAL 

  

“Vós, também, como pedras vivas, sois 

edificados casa espiritual.” — PEDRO (1 

Pedro, 2:5) 

Cada homem é uma casa espiritual que 

deve estar, por deliberação e esforço do morador, 

em contínua modificação para melhor. 

Valendo-nos do símbolo, recordamos que 

existem casas ao abandono, caminhando para a 

ruína, e outras que se revelam sufocadas pela hera 

entrelaçada ou transformadas em redutos de seres 

traiçoeiros e venenosos da sombra; aparecem, de 

quando em quando, edificações relaxadas, cujos 

inquilinos jamais se animam a remover o lixo 

desprezível e observam-se as moradias 

fantasiosas, que ostentam fachada soberba com 

indisfarçável desorganização interior, tanto quanto 

as que se encontram penhoradas por hipotecas de 

grande vulto, sendo justo acrescentar que são 

raras as residências completamente livres, em 

constante renovação para melhor. 

O aprendiz do Evangelho precisa, pois, 

refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição 

de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia 

embaladora e, sim, por material de construção e 

reconstrução da reforma integral da casa íntima. 

Muita vez, é imprescindível que os alicerces 

de nosso santuário interior sejam abalados e 

renovados. 

Cristo não é somente uma figuração 

filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento 

universal. É também o restaurador da casa 

espiritual dos homens. 

O cristão sem reforma interna dispõe 

apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, 

porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz 

do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, 

sobretudo, em favor de si mesmo. 

Emmanuel 

Vinha de Luz – Psicografia de Francisco Cândido 

Xavier 

 

PALESTRA VIRTUAL 

Pela Plataforma Zoom  

 

01– Renato Mayrink 

Tema: Vida além da morte 
08– Vania Regina 
Tema: Resignação e Indiferença 
15– Carlos Roberto 
Tema: Reconhecimento e gratidão 
22 – Henrique Miranda 
Tema: Olhos de ver e ouvidos de ouvir 

29 – Carla Sousa 
Tema: Brasil, coração do mundo, Pátria do 
evangelho 
 

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 

08 – Júlio Cesar da S.Santos 

20 – Valéria Lisboa Guimarães 
26 – Luciana Monteiro 
30 – Esmeralda Guedes de Sant’anna 
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