
NOVIDADES EM TEMPOS DE PANDEMIA 

“Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a 
 Doutrina Espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, 

 ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e, seja no exemplo ou na atitude, 
 na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente 

de caridade – a caridade da sua própria divulgação.”  

(Estude e Viva, cap. 40, pelos espíritos Emmanuel/André Luiz, médiuns: Chico Xavier/Waldo Vieira) 

 

Este boletim é uma publicação interna direcionada aos colaboradores do Centro Espírita União e Fraternidade 

Boletim informativo 

EDIÇÃO 7 –  AGOSTO DE 2020 

Outubro traz novidades no Ceuf: atividades online. 
Serão dois trabalhos, “Encontros com o Evangelho” e 
“Conversa  à luz do Espiritismo”. 

No próximo dia 6 iniciaremos o “Encontro com o 
Evangelho”, cujo objetivo é levar esclarecimento e consolo 
através do evangelho de Jesus sob a ótica da Doutrina 
Espírita. Nosso intuito é levar uma palavra amiga a todos os 
que desejarem, em especial àqueles que estão 
impossibilitados de comparecer à casa espírita. Portanto, 
essa assistência continuará mesmo após o retorno 
presencial das atividades do Ceuf. 

Queremos que seja um encontro fraterno e acolhedor. 
Por isso utilizaremos a plataforma Zoom (www.zoom.us, 
disponível para celular e computador), onde os participantes 
poderão assistir às preleções com a câmara aberta e interagir 
com perguntas via chat no final da explanação.  

As reuniões acontecerão às terças feiras, das 20 às 20h45. Os interessados deverão fazer sua 
inscrição pelo link disponibilizado em nossas redes sociais. Na ficha, pedimos que coloquem 
sugestões de temas do seu interesse, assim, dentro do possível, os abordaremos nos encontros.  

O outro trabalho, também via Zoom, “Conversa à luz do Espiritismo”, consiste em palestras 
destinadas aos colaboradores e alunos da casa.  Mensalmente, traremos expositores que abordarão, 
sob a ótica espírita, temas atuais focados nas necessidades do momento ou temas doutrinários 
relevantes para o aprimoramento do trabalhador da casa. 

 
  

A duração das palestras será de aproxima-
damente uma hora; depois teremos 15 minutos para 
responder as perguntas enviadas via chat. 

Também aqui as câmeras dos participantes 
poderão permanecer abertas, mas apenas durante 
a preparação e o encerramento. Na apresentação 
do expositor, deverão ser desligadas.  

Os temas, palestrantes, dia e inscrições serão 
divulgados nos grupos da casa. 

Em tempo: todos os encontros serão gravados 
e ficarão disponíveis nas redes sociais do Ceuf. Os 
inscritos receberão o link para participar das 
reuniões pelo WhatsApp e e-mail.  



Queridos colaboradores, 
Devido ao encerramento temporário de nossas atividades presenciais, ficamos sem a renda do 
bazar permanente e das delícias e não tem sido possível receber a contribuição  dos membros 
associados. Diante disso, solicitamos a todos que puderem, associados ou 
não, que atualizem suas contribuições  por depósito bancário a fim de  
que possamos continuar arcando com as despesas de nossa casa.  
Enviar os comprovantes para o Ulisses (99737.4837) emitir o recibo.  

Centro Espírita União e Fraternidade 
CNPJ 51.974.558/0001-09 
Bradesco – 237 
Agência 0094 
Conta corrente 62121-8 

 

Águas Virtuosas, 884 | tel. 3858-5848 | www.uniaoefraternidade.org  | contato@uniaoefraternidade.com.br 

Malgrado a nuvem da 
incompreensão, cuja sombra 
permite lamentáveis atritos 
e rudes embates que 
esfacelam as elevadas 
programações traçadas para 
o êxito da tua tarefa, 
reserva-te mais amor. 

Não obstante os raios despendidos pela 
malquerença agora sistemática, que produzem 
dor, certeiramente dirigidos, doa mais amor. 

Enquanto a maledicência grassa 
arrebanhando mentes frívolas e companheiros 
invigilantes, que se comprazem na disseminação 
das ideias espúrias, faculta-te mais amor. 

Embora a suspeita semeie surdas acrimônias 
e acusações que sabes serem indébitas, no labor 
em que profligas o mal, concede-te mais amor. 

Apesar da ausência dos mínimos requisitos 
de consideração ao teu serviço edificante, por 
parte deles – aqueles que se permitem somente a 
censura ou a lisonja mentirosa, a acusação ou o 
azedume contumaz –, continua com mais amor. 

 Muitas vezes, parece impossível sequer 
suportar quantos nos ferem e magoam 
injustamente – dentro, porém, da programática 
de recuperação que nos impomos experimentar 
pelos erros passados –, quanto mais conceder-
lhes o amor. Todavia, animosidade como afeição 
resultam de atitudes mentais e emocionais que 
podemos condicionar com o livre querer. 

Se consideras que o opositor se encontra 
enfermo, ser-te-á mais fácil amá-lo. 

Se tiveres em mente que ele está mal 
informado, tornar-se-á melhor para ti desculpá-lo. 

 

MENSAGEM DO MÊS:  Mais amor 

Mensagem ditada pelo espírito Joanna de Ângelis, 
 psicografada  pelo  médium Divaldo Franco, publicada pela primeira vez 

 na revista Presença Espírita do mês de abril de 1974.  
 

Se pensares que ele não conseguiu alcançar 
o que em ti combate e não possui forças para 
compartir o teu êxito ou a tua oportunidade 
feliz, far-se-á lógico entendê-lo e amá-lo. 

Revidando, porém, acusação por acusação, 
suspeita por suspeita, ira com ira, mui difícil a 
reconciliação e a paz – paz e reconciliação que 
amanhã ou depois serás constrangido a realizar. 

Toda obra em começo na retaguarda, que 
ficou ao abandono, ou qualquer aquisição 
negativa permanecem aguardando o 
responsável. 

O milagre da vida chama-se amor. 
Quando crescemos em espírito, 

lamentamos tardiamente a mesquinhez em que 
teimávamos permanecer. 

A visão da montanha, na direção da 
paisagem, apaga as sombras temerosas das 
furnas e colore o charco transposto na baixada, 
quando o sol da alegria distende claridade 
festiva ampliando os horizontes. 

Não te apoquentes, portanto, ante o 
triunfo enganoso do engodo ou a vitória da 
irresponsabilidade. 

Catalogado pelo Estatuto Divino com a função 
de crescer, tens a destinação de mais amor. 

Assim, em qualquer circunstância de tempo 
ou lugar, em claro céu ou sombrio firmamento, 
na saúde ou na doença, na realização ou na 
queda, no poder ou na dependência, entre 
amigos ou adversários, para a tua plenitude e 
perfeita paz, ama muito mais e distende sempre 
mais amor, porque só o amor tem a substância 
essencial para traduzir a realidade do Pai em 
nossas vidas. 


