Tenha em Jesus o seu grande amigo, sendo
fiel no que prometeu:”Ninguem tem maior
amor do que este, de dar alguém a sua vida
pelos seus amigos. (João 15:13)
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“Somos livres para
decidir sobre os
nossos atos, muito
embora nos
tornemos
escravos de suas
conseguências”

“

O aborto é sempre lamentável
porque se já estamos na Terra
com elementos anticoncepcionais
de aplicação suave, compreensível e
humanitária, porque é que havemos de
criar a matança de crianças indefesas,
com absoluta impunidade, entre as
paredes de nossas casas? Isto é um
delito muito grave perante a Providência
Divina, porque a vida não nos pretence,
e sim, ao poder Divino.”

Conteúdo
29º Aniversário do Fraternity
e lista das palestras no mês
de Março
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nossa Casa Espírita Fraternity
Spiritist Society, completará, no
dia 1º de Março 29 anos de sua fundação, é
um marco dos anos de trabalho dedicado à
caridade dessa Sociedade que começou
com o Evangelho no Lar na sala do seu
fundador, Sr. Kleber Celadon, e seus
trabalhadores deram continuidade nesse
trabalho de Amor com base nos ensinamentos do Mestre Jesus. Para a comemoração
dos seu 29 anos estaremos trazendo os
amigos queridos que estarão palestrando no
mês de Março:

07/03 - Arismar & Marcia Léon
14/03 - André Monteiro
21/03 - Cosme Massi & Rosana Voigt
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28/03 - Simão Pedro de Lima

O

Fraternity Spiritist Society foi
fundado no dia 1º de Março de
1992 com o objetivo de estudar e estimular a
prática da Doutrina Espírita, codificada por
Allan Kardec e baseada nos ensinamentos
do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso eterno
reconhecimento e gratidão ao Sr. Kleber Luis
Celadon e à Sra. Annelise Virginia,
fundadores do Fraternity. Também nosso
eterno reconhecimento e gratidão a Divaldo
Franco, Raul Teixeira, Janet Duncan e
tantos outros Visitantes / Palestrantes,
trabalhadores ativos do movimento Espirita
no Brasil, que tem nos apoiado e orientado
com os conhecimentos transmitidos ao longo
destes anos. O Fraternity teve um papel de
grande relevância no Movimento Espírita no
Reino Unido, por ter sido o primeiro grupo
que
iniciou as atividades em Português,
dando oportunidade aos Brasileiros e Portugueses, que não falavam inglês, de poderem
estudar a Doutrina Espírita na Inglaterra.
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á 29 anos acendia-se em Londres mais uma chama de esperança
na Terra. Aquela luz ainda frágil e trêmula, era então resguardada
por alguns poucos pares de mãos idealistas, evitando a todo custo
que se apagasse com os sopros súbitos do desânimo ou de forças contrárias.
Naturalmente, o Grande Mestre do Amor auxiliava-nos nesta tarefa, bem
como os seus ilustríssimos representantes, com menção honrosa aos caríssimos Divaldo Pereira Franco e José Raul Teixeira. Nem sequer imaginávamos
naquela ocasião que essa construção do bem tornar-se-ia uma plataforma de
propagação da paz e do amor, sustentáculo emocional fundamental a todos
aqueles que se deparam hoje - onde quer que estejam - com uma das
maiores provas impostas à humanidade: a pandemia do Covid-19. Durante
todos esses anos, e particularmente na atualidade, o Fraternity tem servido de
refúgio, hospital e educandário, permitindo um enfrentamento mais consciente
dos desafios desta era de grandes transições. Hoje, graças ao combustível do
Amor e da perseverança de seus trabalhadores, a grande labareda da paz se
impõe soberana diante dos tufões e tremores que preparam o mundo de
regeneração, exigindo esforços ainda maiores de todos os seus colaboradores. Sob as bençãos de Jesus, renovemos a nossa fé nesses dias tumultuados, com a certeza de que o Fraternity, ainda mais luminoso, contribuirá com
a paz desses novos tempos. Parabéns pelo aniversário! Com um abraço
fraterno. Kleber

H

C

elebrar o 29º. ANIVERSARIO DE FUNDA-

ÇÃO, é uma grande alegria para todos nos
que fazemos parte da “família fraternity.”

Gratidão, a Jesus e a Equipe Espiritual, pelos 29
Anos de amparo e proteção. Gratidão a todos que
contribuiram e contribui na manutenção do Fraternity.
Gratidão, pela oportunidade de estarmos juntos
aprendendo e colaborando na Divulgação do
Evangelho de Jesus Cristo.
Gratidão, pela oportunidade de juntos conquistar o
“amor fraternal” que une todos nos!
Rogando as benção do nosso Mestre Jesus, hoje e
sempre! - Elizabeth

H

á 29 anos consolidou-se no plano físico o Fraternity, um verdadeiro presente de Deus para
nós que deixamos o nosso país e viemos morar
na Inglaterra. No Fraternity, encontrei uma família! Aos
Benfeitores Espirituais, a nossa eterna gratidão pelo amparo
espiritual que incondicionalmente nos proporcionam. Aos
trabalhadores e participantes do Fraternity, minha gratidão
pelo acolhinento e oportunidade de contínuo aprendizado.
Parabéns Fraternity - Chris Santos
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ue estas singelas palavras possam expressar minha gratidão a
Deus , e aos trabalhadores do Cristo encarnados e desencarnados, que dirigem esta casa.
Quando cheguei a Londres,
procurava por uma casa espírita onde pudesse dar continuidade aos estudos da mediunidade, palestras etc. Uma amiga me passou o contacto
do nosso querido Kebler Celadon. Que me enformou, não tratar -se de
uma casa espirita, mas do Evangelho no Lar que ,ele e sua esposa faziam
aos domingos. Perguntei se poderia participar, fui recebida por ambos com muito amor e carinho. Com o passar do tempo outras pessoas foram chegando e a casa do Kebler foi ficando pequena. Mas, logo
pensou, na possibilidade de alugar o local para os nossos encontros aos
Domingos. As pessoas foram chegando, e os grupos de estudos foram se
estruturando. Nascia assim o nosso querido Fraternity! Nunca nos faltando o amor do alto, o amparo dos Amigos Espirituais .Com a ida do
Kebler para a Espanha devido ao seu curso universitário, fiquei na administração , e terminei me detendo por 13 anos. Confesso, que Jesus e
os benfeitores me carregaram no colo, nunca nos faltou o amparo e o
carinho de todos, que perduram até os dias de hoje. Em 2002 Divaldo
Franco veio celebrar conosco os 10 anos de fundação. Foi lindo e gratificante, quando terminou a palestra ele me disse. " Os espiritos me enformam que o grupo hoje entrou no registro no mundo espiritual." Fiquei
muito feliz e agradecida a Deus por fazer parte desta família que Jesus
continue nos abençoando e que não falte o amor e o discernimento a todos os trabalhadores da casa. Parece que foi ontem, mas já se passaram
29 anos. Feliz Aniversário Fraternity!! E Obrigado pelo o acolhimento.
Eugene

Q

N

ossas almas fraternas se encontram em festa, pela aproximação da data de aniversário de 29 anos de fundação do
nosso
THE
FRATERNITY
SPIRITIST
SOCIETY-UK,
acontecido em 1° de Março de 1992 e que faz parte da lista dos
grupos membros oficiais da BUSS, nossa federativa britanica BRITISH
UNION OF SPIRITIST SOCIETIES.
Tivemos a grata alegria de receber o convite do seu fundador Kleber Luis
Celadon, para em 1995, colaborarmos com uma palestra para esse grupo
fraterno, que à época, reunia-se no salão social do Polish Centre. Sempre
considerado um ponto de apoio aos brasileiros espíritas e simpatizantes,
quando de suas estadas ou residências em Londres, como até hoje, o
Fraternity continua sendo um local de apoio fraterno, educação espírita
para crianças e jovens, além da livraria e biblioteca, e as reuniões privadas
de estudo e prática da mediunidade, completando assim, todas as funções
que uma Instituição Espírita precisa contemplar em seu quadro de tarefas,
para desempenhar com responsabilidade e expandir a divulgação da
Doutrina Consoladora.
A minha gratidão a todos os voluntários/trabalhadores do Fraternity, pelo
carinho e boa convivência que temos no trabalho de unificação do
movimento espírita neste país. Gratidao a sempre amiga e irmã Beth
Stevenson, uma trabalhadora incansável, sob as bênçãos de Jesus e Allan
Kardec.
Elsa Rossi
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A

s amigas e aos amigos do Fraternity
Spiritist Society o desejo que prossigam por
longos anos semeando o bem e disseminando as luzes do conhecimento espírita. Parabéns por esta
data tão especial. Um abraço afetuoso!

Cláudio Sinoti & Iris Sinoti

stamos felizes pois no dia 1º de Março comemoramos o
29º aniversário de fundação do Fraternity Spiritist Society. Quando lembramos daquele pequeno grupo de
abnegados trabalhadores que bem antes, já se reuniam para
estudar e pensar numa casa espírita em Londres. E assim
aconteceu! O Fraternity acolhendo a proposta de Kardec para a
formação de “pequenos núcleos” onde o acolhimento e a afetividade estariam presentes, e a mensagem do Consolador poderia ser melhor difundida. Sabemos que o nascimento de uma
casa espírita, representa para o Mundo Espiritual, um facho de
luz a clarear nossos espíritos. Nada acontece por acaso e se
estamos juntos hoje, é por afinidades de bons propósitos, ou
para recompor comprometimentos em vidas pretéritas, e como
nunca somos abandonados, possibilita-nos, o Pai da Vida, mais
uma chance para nosso avanço e progresso. Somos com certeza, os Trabalhadores da Última Hora referidos por Jesus, que
retornam para repor horas perdidas no decurso do tempo.
Bendita seja a Doutrina Espírita que nos dá esta oportunidade,
nos estimula, nos conforta e nos esclarece nas horas de incertezas, inseguranças e indecisões. Caros irmãos, amigos de ideal
espírita, vibrando de emoção, só nos resta em prece agradecer
aos Benfeitores Amigos e a todos os que estão conosco nesta
tarefa, desde o início, ou aqueles que estão chegando agora,
recordando com muita alegria as benesses recebidas e não esquecendo sempre do trabalho que está por ser feito. Parabéns
Fraternity, Facho de luz a iluminar nossas vidas.

E

Angela Masuko
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V

enho, como outrora aos transviados
filhos de Israel, trazer-vos a verdade
e dissipar as trevas. Escutai-me. O
Espiritismo, como o fez antigamente a minha
palavra, tem de lembrar aos incrédulos que
acima deles reina a imutável verdade: o Deus
bom, o Deus grande, que faz germinem as
plantas e se levantem as ondas. Revelei a
doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em
feixes o bem esparso no seio da Humanidade
e disse: “Vinde a mim, todos vós que sofreis.”
Mas, ingratos, os homens afastaram-se do
caminho reto e largo que conduz ao reino de
meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas
da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a
raça humana; quer que, ajudando-vos uns aos
outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo
a carne, porquanto não existe a morte, vos
socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não
mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas
a dos que já não vivem na Terra, a clamar:
Orai e crede! pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado
crescerão e se desenvolverão como o cedro.
Homens fracos, que compreendeis as trevas
das vossas inteligencias, não afasteis o facho
que a clemência divina vos coloca nas mãos
para vos clarear o caminho e reconduzir-vos,
filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sintome por demais tomado de compaixão pelas
vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa,
para deixar de estender mão socorredora aos
infelizes transviados que, vendo o céu, came
nos abismos do erro. Crede, amai, meditai
sobre as coisas que vos são reveladas; não
mistureis o joio com a boa semente, as

utopias com as verdades. Espíritas! amai-vos,
este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o
segundo. No Cristianismo encontram-se todas
as verdades; são de origem humana os erros
que nele se enraizaram. Eis que do alémtúmulo, que julgáveis o nada, vozes vos
clamam: “Irmãos! nada perece. Jesus Cristo é o
vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade.” – O Espírito de Verdade. (Paris, 1860.)
Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua
resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das
Oliveiras; mas, que esperem, pois que também
a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar
as lágrimas. Obreiros traçai o vosso sulco;
recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da
véspera; o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre; vossas almas,
porém, não estão esquecidas; e eu, o jardineiro
divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a
trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que
surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai
e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferassuperiores,
onde a luz substitui as trevas e onde o mais
desnudo dentre todos vós será talvez o mais
resplandecente. Em verdade vos digo: os que
carregam seus fardos e assistem os seus
irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na
preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da
provação humana. Assim como o vento varre a
poeira, que também o sopro dos Espíritos

dissipe os vossos despeitos contra os ricos do
mundo, que são, não raro, muito miseráveis,
porquanto se acham sujeitos a provas mais
perigosas do que as vossas. Estou convosco
e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva
do amor e preparai-vos, cativos da vida, a
lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio
dAquele que vos criou fracos para vos tornar
perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos
a vossa maleável argila, a fim de serdes os
artífices da vossa imortalidade. – O Espírito
de Verdade. (Paris, 1861.) Sou o grande
médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim,
vós que sofreis e vos achais oprimidos, e
sereis aliviados e consolados. Não busqueis
alhures a força e a consolação, pois que o
mundo é impotente para dá-las. Deus dirige
um supremo apelo aos vossos corações, por
meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados
sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São
monstros que sugam o vosso mais puro
sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que, no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina.
Amai e orai; sede dóceis aos Espíritos do
Senhor; invocai-o do fundo de vossos
corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho
bem-amado, para vos instruir e dizer estas
boas palavras: Eis-me aqui; venho até vós,
porque me chamastes. – O Espírito de
Verdade. (Bordéus, 1861.)
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