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E 
sta noite que, no mundo cristão, se 
festeja o Nascimento do Menino         
Jesus; mas vós, meus irmãos, 

deveis também vos rejubilar e festejar o 
nascimento da nova Doutrina Espírita.  
Vê-la-eis crescer como essa criança; virá, 
como ela, esclarecer os homens e lhes 
mostrar o caminho que devem percorrer. 
Logo vereis os reis, como os magos,       
virem, eles mesmos, pedir a esta Doutri-
na os recursos que não encontram mais 
nas idéias antigas. Não vos trarão mais o  
incenso e a mirra, mas se prosternarão 
de coração diante das idéias novas do 
Espiritismo. Não vedes já brilhar a estrela 
que deve guiá-los? Coragem, pois, meus 
irmãos; coragem, e logo podereis com o 
mundo inteiro celebrar  regeneração da 
Humanidade. Meus irmãos, por muito 
tempo guardastes em vosso coração o 
germe dessa doutrina; mas hoje eis que 
ele aparece à luz com o apoio de um  
tutor  solidamente plantado e que não  
deixará curvar seus fracos ramos; com 
esse apoio providencial, crescerá dia a  
 

dia então, apresentai-lhes esse fruto, e 
exclamai do fundo do vosso coração: 
”Vinde, vinde partilhar conosco o que ali-
menta o nosso espírito e alivia as nossas 
dores físicas e morais."Mas não es-
queçais, meus irmãos, que Deus vos fez 
levantar o primeiro germe; e esse germe 
cresceu e se tornou já uma árvore própria 
para dar seu fruto. Restar-vos-á alguma 
coisa, são esses caules que podereis 
transplantar; mas antes, vede se o terreno 
ao qual confiais esse germe não esconde, 
sob seu leito aparente algum verme 
roedor que poderia devorar o que vos 
confiou o Mestre. a grande festa dae se 
tornará a árvore da criação divina. Dessa 
árvore recolhereis frutos que não con-
servareis só para vós, mas para vossos 
irmãos que terão fome e sede da fé             
sagrada. São Luíz (Extraido da Revista Espírita,    

Abril 1863) 

O Fraternity Spiritist Society, deseja a todos 
seus amigos e membros  um Feliz Natal, Pros-
peridade no Ano Novo e que Deus, em sua 
infinita bondade, abençõe e encha de paz  
nossos corações na Noite de Natal. Muita Paz. 
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A  terra é um planeta-escola onde         
temos oportunidades de reencarnar e 

recerbemos, os recursos necessários para o nosso 
crescimento. Os sofrimentos vividos são frutos de 
nossos próprios atos e, portanto, devemos evitar 
novos desequilíbrios no hoje, para não sofrermos 
no amanhã. O Fraternity com sua equipe desen-
volve um novo trabalho de assistência ao público, 
o Tratamento Espiritual. O objetivo do Tratamento 
Espiritual é a reforma  moral do participante, refor-
ma que se inicia de forma natural durante o trata-
mento, mas que deve ser contínua e progressiva, 
uma vez que compreendida a tarefa de iluminação 
pessoal que cabe a cada um de nós desem-         
penhar. O Tratamento Espiritual acontece as  
Quartas-Feiras das 17:30 às 18:30hrs. no Quakers 
Meeting House, 20 – Nigel Playfair Avenue              
Hammersmith  London – W6 9JY . O Tratamento 
Espiritual é gratuito mas é preciso passar previa-
mente  pelo Atendimento Fraterno pelo diálogo, 
onde o participante receberá todas as orientações. 
Compareça às nossas  atividades aos Domingos 
onde o nosso Atendimento Fraterno é das 17.30 
às 18.30hrs  e nas Segundas - Feiras com a             
Eugene ou Angela das 18.30 às 19.30hrs.ou 
marque  seu Atendimento Fraterno com a Ana 

Lucia – Fraternity Tel:07590 463500  

 

 25 de Dezembro             

Nascimento de Jesus. 

 Janeiro 1858                  

Lançamento da Revista 

Espírita. 

 Janeiro 1861                      

Lançamento do Livro 

dos Médiuns. 

 Janeiro 1868                                                            

Lançamento do livro A Gênese. 
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ARIS, 29 Abril de 1864, foi lançado a primeira 

edição do livro “O Evangelho Segundo o Espi 

ritismo. 150 anos de esclarecimento e con-

solação. "Podem-se  dividir as matérias contidas nos 

Evangelhos em quatro partes: Os atos comuns da vida 

do Cristo, os milagres, as predições, o ensino moral. Se 

as três  primeiras partes foram objeto de controvérsia, a 

última permaneceu inatacável.'Todo o mundo admira a 

moral evangélica; cada um lhe proclama a sublimidade e 

a necessidade, mas muitos o fazem em confiança, sobre 

o que ouviram dizer, ou sobre a fé em algumas máximas 

que se tornaram proverbiais; mas poucos a conhecem a 

fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir-lhe 

as conseqüências. A razão disso está em grande parte 

na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, inin-

teligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo 

intencional da linguagem, fazem com que a maior parte o 

leiam para descargo de consciência e por dever, como 

lêem as preces sem compreendê-las, quer dizer, sem 

fruto. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, 

confundidos na massa dos outros relatos, passam              

desapercebidos; torna-se, então, impossível apreender-

lhe o conjunto, e tomá-los objeto de  leitura e   medi-

tações especiais. "Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia  

e dos autores sacros em geral, não são ininteligíveis,         

muitos mesmo não parecem irracionais, senão por 

falta da chave para compreender-lhes o verdadeiro 

sentido; esta chave está inteiramente no Espiritismo, 

assim como já se puderam se convencer disso 

aqueles que o estudaram seriamente, e assim como 

se o reconhecerá melhor ainda mais tarde.                 

O Espiritismo se encontra por toda a parte na an-

tigüidade e em todas as épocas da Humanidade; por 

toda a parte  dele se encontram os traços nos escritos, 

nas crenças, e sobre os monumentos; é por isso que, 

se abrem horizontes novos para o futuro, lança uma 

luz não menos viva sobre os mistérios do passado. 

Como complemento de cada preceito, juntamos algu-

mas instruções escolhidas entre aquelas que nos 

foram ditadas pelos Espíritos em diversos países, e 

por intermédio de diferentes médiuns. Se essas         

instruções tivessem saído de uma fonte única, teriam 

podido  sofrer uma influência pessoal ou a do meio, ao 

passo que a diversidade de origens prova que os         

Espíritos dão seus ensinos por toda a parte, e que                

ninguém tem privilégio sob esse aspecto.” ……. 

(Allan Kardec O  Evangelho Segundo o Espiritismo 

- Introdução) 

 

 



O 
 turista andava pela praia quando viu 
um jovem que recolhia estrelas-do-mar 
na areia, trazidas pela maré, e as joga-

va de volta ao oceano. Curioso, perguntou-lhe a 
razão de sua iniciativa.  
– O sol está muito quente. Se ficarem na areia 
morrerão. O turista admirou-se. – Meu jovem, 
existem vários quilômetros de praia nesta região 
e milhares de estrelas-do-mar espalhadas na 
areia. Você joga umas poucas de volta ao 
oceano, mas a maioria vai perecer. Que diferen-
ça faz? O moço pegou mais uma, atirou-a e  
respondeu: – Para essa eu fiz a diferença. 
Naquela noite, o turista revirou-se no leito, sem 
conseguir conciliar o sono, impressionado com 
a iniciativa do jovem. Na manhã seguinte juntou-
se a ele.  E jogavam os indefesos animais de 
volta ao oceano. Em algum tempo, imitando o 
seu exemplo, ao longo das praias, dezenas de 
pessoas faziam a diferença para milhares de 
estrelas-do-mar que retiravam das areias 
escaldantes. A história ilustra bem a condição 
de pessoas situadas abaixo da linha da pobre-
za, que Victor Hugo chamava miseráveis e hoje, 
eufemisticamente, denominamos excluídos. 
Vivem marginalizadas pela doença, a subnu-
trição, a velhice, a ignorância, o desemprego, os 
problemas de comportamento…  
Os dados são controversos. Afirmam os pessi-
mistas que no Brasil somam perto de trinta mi-
lhões. Os otimistas defendem que não passam 
de quinze milhões. Num ponto estão de acordo 
– são milhões! Muitos vivem na periferia da 
cidade em que moramos, sustentando um dos 
mais lamentáveis contrastes da vida social:  
De um lado a população ativa, integrada na co-
munidade, com recursos para prover a própria 
subsistência, desfrutando de relativo conforto.  
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01.12.13 - Palestra com Jorge Godinho                                                                           

Tema:      “Enfernidades somáticas, dor e consequências psíquicas”                                                                                                                        

08.12.13 - Nossa Confraternização de Natal                                                                       

Estaremos Fechado no período de Natal & Ano Novo a partir de 15/12/13                      

Estaremos Regressando no dia 5 de Janeiro 2014 

De outro, gente que passa privações angustiantes, 

que sofre  limitações variadas, que não tem acesso 

aos recursos elementares – alimentação, saúde,      

educação, moradia, emprego…Ao olhar desavisado, 

parecerá inútil socorrer este ou aquele, fazer algo em 

benefício de alguns.  Que diferença faz se há tantos? 

Mas para aquele que atendemos, aquele que aju-

damos, incutindo-lhe fé na Humanidade e esperança 

no futuro, nossa iniciativa fará enorme diferença. 

Nesse particular há algo que devemos ponderar. Ain-

da que nos pareça possível conviver sem dramas  de 

de consciência com as misérias alheias, elas reper-
cutem em nossa vida, causando-nos sérios embara-
ços. E não me refiro a problemas como a violência, 
que se derrama sobre os centros urbanos, conforme 
cresce a miséria na periferia. Trata-se de algo im-
ponderável, decisivo em relação à nossa vida. Ensi-
na velho aforismo que quando pisamos uma flor 
afetamos uma estrela.  É uma imagem poética que 
exprime a misteriosa comunhão existente entre todos 
os seres da criação. Influenciamos e somos influen-
ciados. Dentro de alguns séculos ou muitos milênios 
– depende de nós – o Evangelho deixará de ser uma 
utopia celeste para converter-se em realização      
terrestre.  Então, antropólogos empenhados em estu-
dar o homem de nosso tempo ficarão estarrecidos 
com a omissão da sociedade diante desses              
problemas. E perguntarão: – Será que não sabiam? 
Não tinham consciência de que jamais haveria paz 
na Terra enquanto a legítima fraternidade não es-
tabelecesse a comunhão entre todos os homens, a 
fim de que bens e males compartilhados esponta-      
neamente tornassem suaves as dores e completas 
as alegrias?  Aqueles que buscam essa comunhão 
desfrutam de inefável bem-estar. É que mãos servin-
do funcionam por abençoadas antenas, colocando-
nos em sintonia com as fontes da vida para a                
captação das bênçãos de Deus. Se com o exercício 
da caridade fazemos a diferença para aqueles a 
quem ajudamos, salvando-os da exclusão, eles tam-
bém  fazem a diferença para nós, salvando-nos das              
angústias existenciais que caracterizam os que se 
fecham voluntariamente nesse sarcófago que se 
chama egoísmo. 

 
  

 

                                                                                                                                   

05.01.14 -  Estudo do Livro Nosso Lar  - Noemia José                                                                         

12.01.14 -  Manuel Portásio Filho                                                                                              

Tema:        A Nova Era com Jesus                                                                                                                        

19.01.14 -  Maria Gomes                                                                                                  

Tema:        A Vida Com Jesus                                                                                                                   

26.01.14 -  André Luiz de Oliveira                                                                                                      

Tema:        O Evangelho nas Nossas Vidas 

Palestras, algumas ao vivo. 

www.radioceac.com.br 


