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P

arabéns ao Fraternity Spiritist Society pelos seus 25 anos. Nesta casa, muitos
Espíritos encarnados e desencarnados tiveram suas vidas modificadas pela
mensagem evangélica recebida. Nestes 25 anos o Fraternity Spiritist Society
vem cumprindo com as cinco principais funções de uma Casa Espírita.
É uma Escola de almas encarnadas e desencarnadas desenvolvendo a caridade, esse
hálito de Deus. É um Hospital iluminado, onde somos os doentes e somos os nossos
próprios médicos, pois a evolução dos Espíritos é intransferível. É conquista individual
de cada um, pois a cada um segundo as suas obras. É Templo de oração e sintonia
com os Mentores Espirituais.

É Oficina da caridade, ajudando a transformação de encarnados e desencarnados com
os ensinamentos de Jesus, que é o Código Moral Universal. É Lar coletivo, onde
aprendemos com as nossas diferenças e diversidades, que nós não somos o centro
do universo. Cabe a cada um de nós vivermos com humildade e exercendo a caridade,
como nos ensinou o Metre Jesus a mais de 2000 anos.
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Q

ueridas irmãs e irmãos de ideal espírita!

Há vinte e cinco anos criou-se em Londres mais uma luz no cenário obscuro da
Terra. A pequena chama radiante, em fase embrionária, mantinha-se acesa graças aos esforços de
alguns poucos brasileiros abnegados. Desde o início das suas atividades, buscou-se desenvolver
os valores latentes dos seus frequentadores, alguns passando por sofrimentos, educando-os e
acolhendo-os conforme os ensinamentos de Jesus, sempre ancorados na Doutrina dos Espíritos.

A atitude carinhosa e alegre dos trabalhadores da Casa, faziam jus ao nome escolhido, “Fraternity”,
voltada principalmente aos expatriados no Reino Unido, o que impunha grandes desafios à
organização nascente.
Com o passar do tempo, aprofundaram-se os conhecimentos teóricos e práticos, além da expansão
e intensificação daquela pequena luz, pois o amor e a dedicação dos seus membros parecia não ter
limites. Assim prosseguia a busca pela paz, em intercâmbio fraterno nos dois planos da vida.
Hoje, em plena alvorada da nova era, comemora-se um quarto de século de lutas preciosas,
culminando com a transição do nosso planeta, de acordo com a planificação celestial.
Neste momento comemorativo, agradeçamos a Deus pelas oportunidades de aprimoramento
pessoal, e o exercício de amor ao próximo propiciados pelo Espiritismo, e conforme nos ensinou o
Grande Mestre há mais de dois milênios. Esforçando-nos ainda mais pela iluminação de
consciências, neste início de século repleto de contrastes socioeconômicos, roguemos ao Criador
permitir-nos continuar a contribuir pela harmonia cósmica, abrilhantando ainda mais essa estrela
nova, agora de maior grandeza, o nosso amado “Fraternity”.
Parabéns pelas conquistas!
Um abraço saudoso, com desejos de paz,
Kleber – Brasil
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A

o completar-se o 25° ano do Fraternity, encontramo-nos
profundamente emocionado pela excelência da realização espírita
que nele se vem desenvolvendo.

Um quarto de século a serviço da divulgação do Espiritismo é de valor
significativo, demonstrando que a doutrina é um tesouro que deve ser utilizado a
serviço da cosntrução do mundo melhor, pelo qual todos anelamos.
Formulo votos de novos empreendimentos e realizações que consigam fixar nas
mentes e nos corações a certeza da imortalidade do Espírito e todos os
paradigmas da ética ensinada e vivida por Jesus.
Parabéns,
Divaldo Franco.
Salvador, 3 de Fevereiro de 2017
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Q

ueridos amigos do Fraternity,

Com imensa alegria os parabenizamos pelos 25 anos
de atividades, felizes por vê-los semear as luzes da Doutrina Espírita e
iluminar consciências para a nova era que se aproxima. Nunca
precisamos tanto de Fraternidade como nos dias atuais, e por isso
mesmo torcemos que o Fraternity, que traz em seu DNA a
semente dessa virtude tão preciosa, prossiga cumprindo sua missão
de luz por muitos anos. O nosso abraço fraternal, com a gratidão dos
amigos,
Cláudio e Iris Sinoti – Salvador – Bahia – Brasil
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Esses recentes estudos convergem para as percepções da
espiritualidade no tocante ao surgimento de uma nova era
para a humanidade. Certamente que esse processo de
transformação não se dará de forma mágica, e que muitas
dores e desafios ainda devem ser enfrentados no percurso
da construção de uma nova consciência coletiva. Por isso
mesmo, é fundamental que cada indivíduo faça sua parte,
tornando-se imprescindível e inadiável aprodundar-mo-nos
no autodescobrimento.
2

Cláudio Sinoti - Terapeuta Junquiano

D

urante um largo período na história da humanidade, e
de certa forma até os dias atuais, três fatores
destacaram-se como fonte de grandes preocupações,
para a coletividade e para os indivíduos: a fome, as guerras e
as epidemias. Mas nada obstante persistirem na condição de
graves fatores para o contexto coletivo, de acordo com recente
estudo publicado pelo historiador israelense Yuval Noah
Harari1 chegamos a um ponto em que novos desafios se
lançam aos seres humanos, porquanto, de uma forma geral, o
panorama da Terra vem se modificando.
Muito embora a fome ainda persista na condição de grave
problema, afetando milhões de vidas, de acordo com os dados
estatísticos das organizações mundiais felizmente o problema
tem diminuído, sendo que na atualidade morrem mais pessoas
por conta do excesso de alimentação do que por sua carência.
E mesmo os locais que enfrentam o problema da fome, os
organismos internacionais têm agido com muito mais
celeridade, contando com o apoio das tecnologias da
comunicação e a solidariedade humana.
As guerras, embora eclodam de forma violenta e ainda causem
grande preocupação e investimento por parte das nações,
tornam-se cada vez menos prováveis e frequentes do que
décadas e séculos atrás, quando por simples capricho
governantes tiranos decidiam invadir as fronteiras vizinhas,
sem que houvesse maiores consequências. Aos poucos, as
guerras vão se tornando tão absurdas que nos espantam com
maior intensidade quando ainda ocorrem.
Por sua vez, as epidemias, que muito embora desafiem os
estudiosos das áreas da saúde constantemente, com o
surgimento de novos vírus ou mutações, com o avanço da
medicina e da tecnologia têm sido detectadas e diagnosticadas
de forma cada vez mais eficiente. Recentemente, estudos
sérios foram publicados dando sinais de que a cura da AIDS já
não é uma realidade distante.
Atento a esses fatores e com vistas ao nosso futuro enquanto
seres humanos, Harari apresenta um questionamento válido:
“Como bombeiros em um mundo sem incêndios, o gênero
humano no início do século XXI deve fazer a si mesmo uma
pergunta sem precedente: o que vamos fazer conosco?”

Conforme os ensinamentos de Joanna de Ângelis , ainda
prevalece uma grande defasagem entre o “homo
tecnologicus e o ser espiritual”. Desconhecendo os nossos
potenciais, ainda não exercemos em plenitude a capacidade
humana que nos é inerente. Temos que repensar o humano
que estamos, para viver o espiritual que somos. Temos que
nos conhecer mais, para que a força do que
desconhecemos não se torne fator de destruição. Somos
chamados a transformar as velhas crises, que agora se
apresentam de formas variadas.
Se a fome diminui, hoje ela se transforma na fome de
afetos, de sentimentos nobres, de valores humanos que
preencham o mundo que nos abriga.…
Se as epidemias vão perdendo força, pelo menos no seu
poder destrutivo em termos coletivos, há uma outra
epidemia: a da “Depressão”, que torna a vida obscura e sem
sentido. As de antes matavam os corpos; a atual tira a
esperança da alma, torna a vida sem brilho e sem amor. A
busca do sentido existencial torna-se medicamento de
extrema urgência, mais até do que o dos antidepressivos
(sem negar a importância desses).
Se as guerras tornam-se menos intensas e frequentes do
que séculos atrás, de forma relativa, infelizmente o ser
humano ainda digladia-se consigo mesmo, e por
consequência com seu próximo. As leis e organismos são
mais efetivos na proteção da vida, mas a arma mortal da
inveja, do ciúme, da falta de ética e de outros tantos
comportamentos desvirtuados continuam a nos atingir.
Nesse mundo em transformação, somos chamados a dar a
nossa cota de afetividade, matando a fome dos carentes de
amor. A evolução nos conclama a exterminar o vírus da
indiferença para com o próximo, ampliando a solidariedade
que deve viger na nova era. E, finalmente, quando
erradicarmos as guerras do nosso mundo íntimo, novos dias
se apresentarão na face da Terra, e não precisaremos mais
apagar os incêndios da inconsciência, porquanto cientes do
nosso potencial, nos apropriaremos da nossa realidade
espiritual, dando os altos voos a que estamos destinados.

1

Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã. Companhia das Letras, 2016

2

O Despertar do Espírito. Leal Editora
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diretoria do Fraternity Spiritist Soceity prepara um calendário especial de eventos
para festejar os 25 anos de sua fundação. No mês de Março teremos os
palestrantes, Denis Martins - Alemanha, André Monteiro - Londres, Marina Steagall Holanda e Marcelo Mota de Birmingham - Inglaterra, tendo a temática “AMOR E
FRATERNIDADE PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO”.
Fundado em 1º de Março de 1992 o Grupo Fraternity Spiritist Society comemora este ano o
seu 25º ano de existência com objetivos direcionados à assistência ao próximo, além de
múltiplas atividades voltadas para a educação da criança, do jovem, dos desabrigados de rua,
das gestantes e das famílias carentes, tendo também um Centro de excelência na formação e
divulgação doutrinária, dentro dos princípios da Codificação Espírita elaborada por Allan
Kardec.

No início de suas atividades, o Fraternity era apenas um grupo de amigos que se reuniam na
residência do sr.Kleber Celadon e Analise que faziam o Evangelho no Lar,com o crescente
aumento do número de pessoas a essas reuniões, a alternativa mais viável para a solução do
problema foi a criação do Grupo, Kleber foi a procura de um local maior para continuar dando
assistência a comunidade brasileira em Londres. Mas o tempo foi passando, as atividades se
multiplicando e novos desafios sendo almejados.
Das reuniões informais de um grupo de pessoas movidas pelo mesmo ideal cristão de servir ao
próximo, nasceu a idéia de fundação de um centro espírita, que mais tarde veio a se chamar
Fraternity Spiritist Group, e em 2011, passou a chamar Fraternity Spiritist Society após ter sido
registrado e reconhecido no Reino Unido como uma organização religiosa.
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Campetti é jornalista, formado pela Universidade de Brasília Pósgraduado em Marketing pela Copead (RJ), cursou mestrado em
Administração de Negócios na Sejong University (Coreia do Sul).
Aposentado pelo Banco do Brasil.Atua como Diretor da Área de
Estudos da Federação Espírita Brasileira, exerce cargos de
Coordenador-Geral de Cursos do Campo Experimental de
Brasília e Assessor para o Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita da Área de Estudo das Comissões Regionais do
Conselho Federativo Nacional da FEB. Presidente do Centro de
Estudios Espíritas Sin Fronteras, grupo virtual com sede legal na
Espanha (www.ceesinfronteras.es). Médium de psicofonia e
palestrante, realiza seminários e cursos sobre temas espíritas e
de formação de trabalhadores para centros espíritas. Assessorou
na orientação e criação de grupos espíritas no Brasil, no Uruguai,
na Espanha e nos Estados Unidos, além de participar de eventos
espíritas realizados em mais de 20 países. Viveu no Uruguai, na
Espanha, nos Estados Unidos, no Paraguai e na Coreia do Sul.
Atualmente reside em Brasília (DF). Escreveu artigos publicados
em diversos periódicos espíritas e coautor do livro: Pases a la luz
del espiritismo. Como escritor contribuiu com a FEB Editora, com
a publicação: Trabalho mediúnico: desafios e possibilidades.

O

querido pesquisador e escritor Dr. Jorge Andréa dos
Santos, retornou à Pátria Espiritual no dia 01/02/2017,
aos 100 anos de idade. Jorge Andréa, como era conhecido
no meio espírita, nasceu em 10/08/1916, tendo sido um
autor profícuo, cuja contribuição ficou registrada em mais de
400 artigos publicados em revistas espíritas, como o
Reformador, Revista Internacional de Espiritismo (RIE),
Presença Espírita, Cultura Espírita. Além disso, também
publicou mais de 30 livros, ao longo de quatro décadas,
dedicados ao estudo da área científica da Doutrina Espírita,
notadamente relacionados à Psicologia, Parapsicologia,
Psicanálise, Biologia, Evolução, Reencarnação, entre outros
assuntos. Destacam-se de sua produção literária os
seguintes livros: Novos Horizontes da Parapsicologia (1967)
Enigmas da Evolução (1973),Palingênese – A Grande Lei
(1975), Forças Sexuais da Alma (1978), Psicologia Espírita
– 1º. Volume (1978), Profícuo pesquisador e conferencista,
em mais de meio século cruzou o país de Norte a Sul
fazendo palestras e participando de conferências, sendo
considerada uma das mais importantes figuras do
Movimento Espírita no Brasil. Sua produção científica única
e fundamental, fruto de sua dedicação e trabalho, muito
contribuiu para expandir a compreensão do Espiritismo, no
Brasil e no mundo. Que o nosso querido irmão Jorge
Andréa possa ser recebido pela Espiritualidade maior,
juntamente com nossas vibrações de eterna gratidão por
tudo que realizou.
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C

ostuma-se situar por missionários os Espíritos
que vêm ao Mundo para inovar, desvendar,
fazer caminhar a Humanidade, rumo a gloriosa
destinação.
- Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, na Arte.
- Sócrates, Platão, Kant, na Filosofia.
- Paulo de Tarso,
- Lutero, Francisco de Assis, na Religião.
- Pitágoras,
- Einstein,
- Newton, na Ciência.
Sem vanguardeiros desse tipo, a Humanidade
continuaria a evoluir, que essa é a sua abençoada
sina, rumo à perfeição, mas seria mais demorado,
mais difícil.
São os batedores do progresso, que seguem à frente,
mostrando o caminho.
No meio espírita temos em Allan Kardec o insigne
missionário, que desenvolveu a metodologia
necessária para o intercâmbio com o Além,
facultando-nos as respostas para os porquês da
existência.
A História lhe fará justiça, no futuro, situando-o como
uma das maiores figuras da Humanidade, destaque
inconteste do milênio que passou.
Quem duvide disso, recorde que muitos séculos se
passaram antes que Jesus deixasse a condição de
obscuro profeta judeu e fosse reconhecido como a
figura mais importante da Humanidade.
A propósito, é sempre oportuno lembrar que não há na
Terra ninguém isento de compromissos.
Nesse
aspecto,
somos
todos
missionários,
convocados a inadiáveis missões:


Combater o egoísmo.



Exercitar o Bem.



Harmonizar a família.



Cultivar valores espirituais.



Desfazer desafetos.



Eliminar vícios.



Crescer intelectualmente.



Progredir moralmente.

FRATERNITY SPIRITIST SOCIETY - CHARITY REGISTER Nº 1143361
Lansdowne Centre
278/280, South Lambeth Road
London SW8 1UJ - Metro Stockwell
Informações: 07590.463.500
E-mail: info@fraternityspiritistsociety.org.uk
website: www.fraternityspiritistsociety.org.uk
Coordenadora: Elizabeth S. Stevenson

Seremos bem sucedidos se não descuidarmos
da missão mais importante – nossa própria
renovação, a partir do empenho em
superarmos mazelas e imperfeições.
No relacionamento humano, talvez o maior de
todos os desafios a que somos convocados,
seria oportuno evocar sugestiva recomendação
do apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios
(4:26): …não se ponha o Sol sobre a vossa ira.
Jamais permitamos que reações negativas, em
face de ofensas e atribulações, tomem nosso
coração, ultrapassando os limites dos dia, com o
que teremos muitas dificuldades para a
observância de nossos compromissos.
Melhor mesmo é jamais nos irarmos,
cultivando o perdão, a capacidade de
compreender e relevar aqueles que nos causem
prejuízos morais ou materiais.
Certamente, se viesse à Terra em nova e
grandiosa missão, ante o conhecimento atual,
veiculado pela Doutrina Espírita, Paulo
avançaria ainda mais, recomendando:
Não se ponha o Sol sobre a vossa indiferença.
Nunca deixemos passar o dia sem algo
acrescentar aos nossos patrimônios espirituais,
no esforço do Bem, no empenho do
aprendizado, no exercício de espiritualidade, na
luta ingente contra nossas impefeições
Somente assim
estaremos cumprindo a mais
importante de todas as missões: nossa
adequação às leis divinas.
Palestras, algumas ao vivo
www.radioceac.com.br
Reuniões de Estudos - Todos Domingos das:
16.30 - 18:30hrs - Estudos: livro dos Espíritos, Evangelho
Segundo o Espiritismo, Palestras, Passes & Água Fluidificada,
Atendimento Fraterno e Venda de Livros Espíritas.
16:30 - 18:15hrs - Educação da Infância, Juventude & Familia
19:00 - 19:30hrs - Estudo do Livro dos Médiuns

