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F 
raternity Spiritist Society, 
estará completando 22 
anos de existência no 

próximo dia 1º de Março. O Grupo 
foi fundado no dia 1º de Março de 
1992 pelo nossos queridos com-
panheiros de ideal, Kleber Luiz 
Celadon e Annelise Celadon e 
desde então iniciamos a nossa 
trajetória   completando esse ano, 
22 anos de amor e dedicação. 
Parabéns a todos aqueles que 
nestes 22 anos dedicaram seu 
coração e seus esforços para que 
este sonho pudesse se tornar       
realidade.            

Honrosos nos sentimos por fazer 
parte do Movimento Espírita na Grã
-Bretanha, onde nosso coração 
continuará sempre aberto para 
receber a todos aqueles que na 
nossa Casa chegarem, sejam       
sempre bem vindos!  
Que os Benfeitores amorosos nos 
ampare sempre na tarefa do amor e 
do bem ao próximo. Obrigada aos 
queridos amigos e membros da 
nossa Casa, que sempre  estiveram 
nos auxiliando nessa maravilhosa 
jornada. Que Deus nos  ampare 
sempre.  
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20.2.1822 - Desencarna em Salvador, Bahia, a freira 

Joana Angélica de Jesus. Hoje, como  Joanna de   

Ângelis, trabalha em favor da Humanidade, pelo                 

médium Divaldo Pereira Franco. 

31.03.1869 - Desencarna em Paris, vítima de um              

aneurisma, Allan Kardec, O Codificador da Doutrina 

Espírita. 

15.02.1926 - Desencarna Gabriel Delanne, a Fede - 

ração Espírita Brasileira publica seus livros que 

abordam o aspecto científico da Doutrina: A Alma é 

Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, A Evolução 

Anímica, O Fenômeno Espírita, A Reencarnação.  

09.03.1984 - Desencarna, no Rio de Janeiro, a grande            

médium Sra. Yvonne do Amaral Pereira. 

09.03.1979 - Data do desencarne de José Herculano 

Pires, autor de vários livros e tradutor das obras de 

Kardec.  

 

José Herculano Pires 

Allan Kardec Joaana de Ângelis 

Gabriel Delanne 

Yvonne do Amaral Pereira 



Fraternity Spiritist Society - Newsletter - Ano 2 - Nº 6  3 

N 
ilson Pereira de Sousa, o nosso querido Tio Nilson, que 

desencarnou no dia 21 de Novembro de 2013, volta um 

mês depois para  nos dar notícias. Tio Nilson foi                     

co-fundador da Mansão do Caminho com Divaldo Franco, trabalhor 

espírita, homem de bem, sempre amoroso, gentil e carismático . 

Nós do Fraternity Spiritist Society, temos  eterna gratidão a esse  

que sempre nos agraciou com palavras edificantes. Tio Nilson volta 

por via mediúnica através de Divaldo Franco e nos presenteia com a 

bela mensagem onde ele compartilha conosco seu momento no 

Plano Espiritual. Que Deus o illumine eternamente, estará                

sempre no nosso coração. 

 

 

Meus irmãos:………………………………………………………….. 

Sou eu que volta sob a proteção da Divina Misericórdia. 

A vida triunfa sobre a morte, e, há 40 dias desde o momento final no 

corpo, o amor incondicional do Pai prossegue socorrendo-me de 

modo que neste momento eu possa dizer com o coração túmido de 

saudade mas com o Espírito exultante: estou vivo! 

Tenho orado com fervor aguardando este momento de reencontro 

para agradecer a Deus a felicidade incomparável da longa existência 

aureolada de bênçãos que reconheço não merecer. 

Nossa Benfeitora trouxe-me hoje, às vésperas do encerramento do 

ano, para agradecer tudo quanto recebi durante a existência e, par-

ticularmente, nos dois últimos anos de impedimento e de limitação. 

De alma ajoelhada agradeço o devotamento, o respeito, o carinho 

de que fui objeto, mais especialmente a vigília dos filhos, de Gerulina, 

das cuidadoras e a paciência dos irmãos da Casa Grande, que não se 

enfastiaram com o meu demorado processo de libertação. 

Agradeço as homenagens que me foram oferecidas, as condolências, 

as lembranças, todo este colar de bondosas referências que não 

condizem com a minha existência humilde, sempre em plano 

secundário, de trabalhador braçal que sempre me considerei... 

Desejo registrar as emoções profundas, falar das alegrias incon-

táveis do reencontro com os seres queridos, alguns dos quais 

de saudosas recordações 

Agradeço a todos que não me atrevo a nomear, que usaram de 

misericórdia para com o velho amigo causador de problemas... 

Que me perdoem os erros que não pude superar, as imper-

feições que não consegui corrigir e a pequenez que não pude 

transformar em grandeza moral.……………………………… 

Comovo-me com as saudades daqueles que me amam e suplico 

que sejam felizes.………………………………………………. 

Suplico a Deus que transforme nossa Casa de amor num               

santuário de misericórdia, porque tudo passa mas o amor                         

permanece.…………………………………………………….…

Ninguém nunca se arrependerá por ter agido com misericórdia, 

compaixão e amor.…………………………………………….. 

Que o nosso ninho de esperança permaneça como o lar dos 

que não têm abrigo, a estância, última que seja, para o repouso, 

na certeza de que, aqui entre nós de ambos os lados, Jesus 

estará de braços abertos dizendo com suavidade: Vem, meu 

filho, este lar é teu!.................................................................................. 

Perdoem-me as emoções. É a primeira experiência. Embora 

preparando-me para este momento, a mente desatrela o corcel 

das lembranças,  das saudades,  da gratidão. . . 

Eu suplico que as preces continuem envolvendo-me para que eu 

possa corresponder às expectativas dos corações que me 

amam.……………………………………………………………. 

Paz e misericórdia, gratidão profunda e súplica em favor de 

todos os que sofrem.………………………………………….. 

O velho companheiro agradecido,……………………………  

Nilson  

(Mensagem psicofônica pelo médium Divaldo Pereira Franco, na          

reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, na noite 

de 30 de dezembro de 2013, em Salvador, Bahia.) 



N 
um velho barco pesqueiro, toda a           
tripulação foi contaminada por ali-
mento deteriorado. Manifestou-se o 

terrível botulismo. Problema gravíssimo! Morte 
certa, se não recebessem o soro salvador! O 
barco  estava em alto-mar, a milhares de 
quilômetros do centro médico mais próximo. 
Usando  precário equipamento, o capitão es-
tabeleceu contato com um radioamador, em 
país próximo. A partir daí formou-se imensa 
cadeia de boa vontade. Conjugou outros opera-
dores, laboratórios, médicos, autoridades, 
pilotos de aeronaves, serviçais humildes… 
Dezenas de pessoas mobilizaram-se até que o 
precioso medicamento fosse entregue à tripu-
lação.  Desceu em paraquedas sobre o barco, 
como bênção do céu. E todos se salvaram! É 
elementar, caro leitor: quando a fraternidade 
encontra abrigo nos corações, não há mal que 
lhe oponha resistência. Numa empreitada 
qualquer, se estivermos sozinhos,  teremos du-
as mãos; se nos unirmos a alguém, teremos 
quatro mãos. Se formos uma multidão, haverá 
milhares de mãos entrelaçadas. Ideal seria que 
esse darem-se as mãos não fosse marcado por 
episódios esparsos, heroicos, como o do velho 
barco pesqueiro, mas que constituísse o em-
penho permanente de qualquer agrupamento 
humano. Imagine, leitor amigo, centenas de 
pessoas de boa vontade, a invadir uma favela, 
dispostas a se confraternizar com os favelados, 
a ajudá-los a superar suas dificuldades, a 
promover ali a educação, a assistência médica, 
a melhoria das condições de  higiene…  
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02.02.14 - Estudo do Livro Nosso Lar  - Noemia José                                                                                 

09.02.14 - Carolina Von Scharten                                                                                  

Tema:      “Obreiros da Vida Eterna”                                                   

16.02.14 -  Eugene Pires                                             

Tema:       “A Vida de Jesus e Seus Ensinamentos”         

23.02.14 - Jussara Korngold                      

Tema:       “Liberte-se através do Perdão” 

Prodígios seriam alcançados, reduzindo drasticamen-
te a criminalidade, a desnutrição, o analfabetismo. 
Melhorariam a qualidade e a expectativa de vida.  
Como destaca a Doutrina Espírita, a miséria não é 
fruto da vontade de  Deus; é resultante do egoísmo 
humano, da tendência de cada qual  cuidar de si  
mesmo e o resto que se dane. Certamente as               
pessoas que participaram do salvamento ficaram        
felizes com o resultado daquele maravilhoso exer-
cício de fraternidade. Se consultadas, estou certo de 
que afirmariam: – Jamais sentimos alegria                
semelhante! É o que todos experimentamos quando 
participamos de um evento dessa natureza. Ora, ami-
go leitor, se há tanta alegria no dar-se as mãos even-
tualmente, não seria uma sábia opção fazê-lo perma-
nentemente, dispostos a participar de entidades 
filantrópicas, onde muitas pessoas exercitam boa 
vontade para atender carências e infortúnios            
alheios? Ensina a Doutrina Espírita que carregamos 
na Terra o peso de nossos comprometimentos com o 
erro, o vício, o desregramento, o mal, em vidas ante-
riores.  Estão neles as origens dos desajustes, triste-
zas e angústias que frequentemente nos oprimem. 
Essa pesada carga de nosso pretérito será sempre 
aliviada, e muito, quando nos dermos as mãos para 
os serviços do bem. Era isso que Jesus queria dizer ao 
proclamar, no Sermão da Montanha: Bem-
aventurados os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia. 
 
 
 

                                                                                                                                   

02.03.14 -  Estudo do Livro Nosso Lar  - Noemia José                                                                         

09.03.14 -   Maria Gomes              

Tema:        “Evangelho no Lar “                                                                                                                   

16.03.14 -  Marcelo Netto & Andreia Marshall Netto                                                         

Tema:       “Felicidade e Sentido da Vida - Suicidio / Fabiano de Cristo - Uma Historia de Amor                                                                                                                        

26.03.14 -  Manuel Portásio Filho                  

Tema:        “150 Anos do Evangelho Segundo o Espiritismo”                                          

30.03.14 -   Elizabeth Stevenson - Tema: “Chico Xavier e sua Missão” 

Palestras, algumas ao vivo. 

www.radioceac.com.b 


