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EDITORIAL : O LIVRO ESPÍRITA 

Cada livro edificante é porta libertadora. 
O livro espírita, entretanto, emancipa a alma, nos 

fundamentos da vida. 
O livro científico livra da incultura; o livro espírita 

livra da crueldade, para que os louros intelectuais não se 
desregrem na delinquência. 

O livro filosófico livra do preconceito; o livro 
espírita livra da divagação delirante, a fim de que a 
elucidação não se converta em palavras inúteis. 

O livro piedoso livra do desespero; o livro espírita 
livra da superstição, para que a fé não se abastarde em 
fanatismo. 

O livro jurídico livra da injustiça; o livro espírita 
livra da parcialidade, a fim de que o Direito não se faça 
instrumento de opressão. 

O livro técnico livra da insipiência; o livro espírita 
livra da vaidade, para que a especialização não seja 
manejada em prejuízo dos outros. 

O livro de agricultura livra do primitivismo; o livro 
espírita livra da ambição desvairada, a fim de que o 
trabalho da gleba não se envileça. 

O livro de regras sociais livra da rudeza de trato; o 
livro espírita livra da irresponsabilidade que, muitas vezes, 
transfigura o lar em atormentado reduto de sofrimento. 

O livro de consolo livra da aflição; o livro espírita 
livra do êxtase inerte, para que o reconforto não se 
acomode em preguiça. 

O livro de informações livra do atraso; o livro 
espírita livra do tempo perdido, a fim de que a hora vazia 
não nos arraste à queda em dívidas escabrosas. 

Amparemos o livro respeitável, que é luz de hoje; 
no entanto, auxiliemos e divulguemos, quanto nos seja 
possível, o livro espírita, que é luz de hoje, amanhã e 
sempre. 

O livro nobre livra da ignorância, mas o livro 
espírita livra da ignorância e livra do mal. 

Emmanuel 
Página recebida pelo médium Francisco Cândido 

Xavier em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã, 
em Uberaba (MG), em 25 de fevereiro de 1963. 
Publicado na revista “Reformador”, da Federação Espírita 
Brasileira, de abril de 1963.  

 

PALESTRA PÚBLICA 

Presencial com Protocolo de Segurança Covid 

 
Segunda-feira às 19h30 
 
04 – Marcus Jordão 
Tema: Aliança da Ciência e da Religião 
 
11 – Marcelo Guzzon 
Tema: A Nova Era 

 
18– Mariene Airão 
Tema: A Vida Futura 
 
25– Anderson Santos 
Tema: Acalma-te! Sempre há uma solução. 
 

TRANSMISSÃO AO VIVO   

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 – Sérgio B.de Holanda 
16 – Anderson Santos 
28 – Maria José Pimentel 
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