
18 de abril de 1857: uma nova 
era se inicia para a humanidade. 
o Espiritismo, o consolador 
prometido por Jesus, veio abrir 
nossos olhos e esclarecer o 
porquê de nossa existência.  

Kardec, espírito nobre que aceitou o 
desafio de codificar essa doutrina redentora, 
trabalhou arduamente para que as orientações 
do Espírito de Verdade chegassem  a todos. 

Tempos difíceis. Enfrentou o preconceito, o 
abandono de amigos, o desemprego. Mas 
permaneceu firme na tarefa que lhe foi confiada. 

O Espiritismo veio para retomar os 
ensinamentos de Jesus e transformar o homem 
em um ser humano melhor.  

Estamos aqui para aprender, crescer e 
desenvolver as potencialidades divinas que 
trazemos em nossa essência.  Mas como sermos 
melhores sem o conhecimento e a prática?  

A codificação nos ensina que nascemos 
simples e ignorantes e conquistaremos o grau 
de Espírito puro através das diversas 
experiências que a reencarnação nos 
proporciona. Aprendemos também que os 
mundos acompanham a evolução de seus 
habitantes e que a Terra, que já foi um planeta 
primitivo e hoje é um mundo de provas e 
expiações, evoluiria e conquistaria o título de 
mundo de regeneração. Entre esses estados 
viveríamos um período de transição, que 
segundo Chico Xavier iniciou-se nos anos 1950.  

Apesar de saber que os momentos mais 
intensos da transição estavam por chegar, não  
imaginávamos quando nem exatamente como 
seriam. E eis que neste ano de 2020, um vírus 
abalou a humanidade, nos dando a certeza de 
que esse momento chegou. Fomos obrigados a 
ficar em casa e tivemos a oportunidade de olhar 
para nós mesmos, para aqueles que convivem 
conosco e refletirmos sobre os verdadeiros 
valores da vida. 

Por causa da  pandemia, precisamos fechar 
nossas  portas  para  o  atendimento  presencial,  
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mas o serviço social não podia parar.  O número 
de famílias atendidas pela União Assistencial 
Espírita André Luiz, a qual somos mantenedores, 
quadruplicou e precisamos da doação em 
espécie para atender tantos necessitados. 

No dia 19 de dezembro, graças à 
colaboração de corações generosos, foram 
entregues 432 cestas básicas, 403 cestas de 
Natal e 350 brinquedos. 

Deus é a inteligência suprema; nenhuma 
folha cai sem a Sua permissão. Portanto, tudo 
por que passamos tem a anuência do Pai.  

Está sendo um ano difícil, contudo nunca se 
praticou tanto a caridade. Fomos tocados pela 
dor do próximo e começamos a orar mais e nos 
colocar no lugar daquele que sofria pela fome, 
desemprego, perda dos entes queridos, dos 
profissionais que se arriscam para salvar a vida 
e daqueles que continuaram a sair para o 
trabalho porque não podiam parar. 

Nossa gratidão a todos e o desejo que  em 
2021 continuemos juntos para levar não apenas 
o alimento material mas a esperança de que 
Deus não nos desampara. Que possamos ser 
pessoas cada vez melhores e, como Kardec, 
atendamos ao convite renovador de Jesus e 
permaneçamos firmes  no estudo e no trabalho 
nesta Doutrina consoladora.   
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Queridos colaboradores, 
Mais uma vez pedimos 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.  
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Como filiados à Feesp – Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, seguimos suas 
diretrizes referentes às nossas atividades.   

Devido à continuidade da pandemia, 
precisamos suspender a Assistência presencial 
A2 e fomos orientados a realizar em 2021 os 
cursos e as atividades on-line.  

Continuaremos a publicar em nossas redes 
sociais as pequenas palestras e as gravações do 
Encontro com o Evangelho, realizadas às terças-
feiras às 20 horas. Continuam também os 
estudos on-line das obras de André Luiz e o 
trabalho dos Samaritanos feito pelo WhatsApp. 

Em relação aos cursos doutrinários (as aulas 
se iniciam em 1 de fevereiro), já estão abertas 
em nosso site as inscrições para o Básico 1 e 2 e 
Aprendizes do Evangelho 1 à distância. Não 
teremos o curso de Educação Mediúnica.  

Enquanto não retornamos às atividades 
presenciais,  os  grupos  de  trabalho  se  reunirão 

AS ATIVIDADES CEUF EM 

Joanna de Ângelis (médium Divaldo Pereira Franco). Vida Feliz.  Cap.119 

MENSAGEM do Mês 

Sê sábio, investindo no futuro. 

O que ora te acontece, resulta do passado que não podes remediar. 

Mas, aquilo que irá suceder, depende do que realizes a partir de hoje. 

Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consequências futuras. 

Conforme semeares, assim colherás. 

A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo, será opção tua, mediante ação rápida ou retardada e 
contramarchas. 

Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. 

Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. 

virtualmente  através do Zoom, por 30 minutos, 
no dia e horário da preparação do trabalho ao 
qual está vinculado,  seguindo  o roteiro  
Orientações para as  reuniões  virtuais das  
assistências espirituais do Centro Espírita União 
e Fraternidade que será distribuído por 
WhatsApp a todos os  nossos colaboradores.  

Em janeiro, faremos treinamento com os 
dirigentes, que o farão com seus grupos, para 
iniciarmos as reuniões em fevereiro. Todos serão 
esclarecidos e orientados quanto ao uso da 
plataforma digital.  

Os desafios são muitos, mas unidos e 
confiantes no amparo Divino conseguiremos 
vivenciar este período com fraternidade e paz. 

 Que possamos agradecer a Jesus pela 
oportunidade de, mesmo em um momento tão 
delicado, termos recursos tecnológicos que nos 
permitem continuarmos com a possibilidade de 
permanecermos sendo úteis na sua Seara.    


