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A ÚLTIMA LIÇÃO
O Evangelho – a nova ou a boa nova – é a mais
expressiva história de uma vida, através de outras
vidas, iluminando a vida de todos os homens. É a
história de um Homem que se levanta na História e
faz-se maior do que a História, dividindo-a com o
Seu nascimento, de modo a constituir-se o marco
rutilante dos fastos do pensamento universal.
Esta, a mais significativa história jamais narrada,
encontra-se, todavia, sintetizada em “O Novo Testamento”, modesta Obra de pouco mais de trezentas e cinquenta páginas. Grafada por duas testemunhas pessoais de todos os acontecimentos, Mateus
e João, e confirmada pelos depoimentos de outras
que conviveram com Ele, tais como Pedro – que
pede a Marcos escrevê-la para os romanos recémconvertidos – e Lucas, que recolhe de Paulo, o
chamado da estrada de Damasco, de Maria, Sua
Mãe, de Joana de Cusa, de Maria de Magdala e de
outros, escrevendo, para grande massa dos gentios
conversos. Outros depoimentos de conhecedores e
participantes diretos reaparecem nas Epístolas para
culminarem na visão do Apocalipse.
Ao todo, vinte e sete pequenos livros constituídos
por duzentos capítulos e sete mil novecentos e cinquenta e sete versículos, em linguagem simples:
quatro narrativas evangélicas, um Atos do Apóstolos (atribuído a Lucas), quatorze epístolas de Paulo,
uma de Tiago Menor, duas de Pedro, três de João,
uma de Judas (Tadeu) e o Apocalipse de João.
Discutidas e examinadas séculos a fio foram, no
entanto, fixadas pelo Concílio de Trento (15451553), que lhes reconheceu autenticidade, após
compulsados os documentos históricos, constituídos pelos fragmentos das primeiras cópias manipuladas pelos cristãos decididos dos dias seguintes
aos discípulos que fundaram as Igrejas então crescentes...
Embora as pequenas variantes de narrativas, o que
lhes dá o testemunho inconteste da opinião pessoal
dos escritores – através dos quatro evangelistas, a
história do Filho do Homem é uma só.
Mateus (Levi) escreveu-a para os israelitas que se
cristianizavam, comparando a Boa Nova com os
textos antigos e utilizando-se das figuras comuns ao
pensamento hebreu.

Marcos (também chamado de João), filho de Maria,
de Jerusalém, em cujo lar os cristãos se reuniam e
onde o apóstolo Pedro, libertado do presídio, se
acolheu, que conheceu de perto as lides apostólicas
junto a Paulo e Barnabé, dos quais se afastou em
Perge, na Panfília, retornando a Jerusalém, tendo
sido convocado mais tarde pelo próprio Pedro, à
sementeira em Roma, em cuja ocasião grafou a sua
narrativa.
Lucas, recém-convertido por Paulo, residiu em Cesaréia, no lar do diácono Felipe de quem emocionado, escutou a narrativa oral dos acontecimentos,
bem como, em Jerusalém ouviu os mesmos fatos
contados por Tiago Menor. Erudito, nascido em
Antioquia, de cultura helênica, é o narrador deslumbrado e comovido dos feitos e palavras de Jesus. É
o mais lindo dos quatro Evangelhos, impregnado da
mansuetude do Cordeiro. Escrevendo ao excelente
Teófilo, é dedicado a grande rei dos gentios, arrebatado pelo verbo candente de Paulo, seu mestre.
Prosseguirá escrevendo, mais tarde, os Atos dos
Apóstolos com seu inconfundível estilo.
João, o discípulo amado, místico por excelência,
escreveu para os cristãos que já conheciam a Mensagem com segurança. Aprofundou a sonda reveladora e se adentrou no colóquio do Mestre com Nicodemos, sobre o novo renascimento, de cujo colóquio possivelmente, participara como ouvinte. Começa o seu estudo com a transcendente questão do
Verbo e o encerra no Apocalipse com a fulgurante
visão medianímica de Jerusalém libertada. O seu, é
o Evangelho espiritual.
Escritos inicialmente na língua falada por Jesus, o
arameu, excetuando-se provavelmente Lucas, logo
foram traduzidos para o grego, corporificando o
pensamento do Mestre, que se dilataria por toda a
Terra...
Pelo Espírito de Amélia Rodrigues – Primícias do Reino

Nesta Edição:
Edição
Belo texto de Chico Xavier pelo espírito
Emmanuel.
(Página 2)
Convite para o curso de mediunidade.
Não perca esta oportunidade! (Página 4)

Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança
Rua São Manuel, 12, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. CEP. 22290-010

2

Sigamos a paz
Há muita gente que busca a paz; raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros
existem que desejam a tranquilidade por todos
os meios e suspiram por ela, situando-a em
diversas posições da vida; contudo, expulsamna de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas.
Esse pede a fortuna material, acreditando seja
a portadora da paz ambicionada, todavia, com
o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em
mil problemas, por não saber distribuir, ajudar,
administrar e gastar com simplicidade.
Outro roga a bênção do casamento, mas,
quando o Céu lhe concede, não sabe ser irmão
da companheira que o Pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte.
Outro, ainda, reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele
as bênçãos do trabalho e recua espavorido.
Paz não é indolência do corpo. É saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura
a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer,
no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos
do Senhor, na posição em que nos encontramos.
Recebido o trabalho que a Confiança Celeste
nos permite efetuar, é imprescindível saibamos
usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento.
Disse Pedro - "Busque a paz e siga-a".

Florêncio Anton no CEACE
O médium Florêncio Anton (Salvador- BA) esteve no dia 14 de dezembro de 2013 no
CEACE e através de sua mediunidade produziu
dez telas de pintores diferentes.
Oportunidade ímpar para os presentes, já que
para muitos, era a primeira vez que participavam de um evento como esse.
Após a conclusão dos quadros, cuja duração foi
de cerca de duas horas, Florêncio respondeu
perguntas esclarecendo aos presentes sobre
todo o processo do trabalho de psicopictografia
(pintura mediúnica) que acabavam de assistir.
O CEACE abriu mão dos recursos provenientes
dos dez quadros em benefício do Grupo Espírita Scheilla, Instituição fundada por Florêncio
em 1999, onde além de divulgar a Doutrina Espírita mantém atividades de assistência social
aos carentes daquela comunidade.
Florêncio Anton, em sua formação profissional
é pedagogo, psicólogo, enfermeiro e terapeuta
em regressão de vidas passadas. Sua mediunidade aflorou na primeira infância, entretanto,
somente no final de 1990 iniciou-se na pintura
mediúnica.
Para concluir os trabalhos daquela noite, citamos O Livros dos Médiuns, Cap. XVI, item 190
(Médiuns especiais para efeitos intelectuais.
Aptidões diversas): Médiuns pintores ou desenhistas. Eis aí a aptidão de Florêncio Anton.

Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que
estejamos situados, e a fórmula de integração
da nossa alma com Jesus é invariável:
- "Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me."
Sem essa adaptação do nosso esforço de
aprendizes humanos ao impulso renovador do
Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra, dentro do coração.

Núcleo de Estudos Espíritas Chico XavierEmmanuel

Nossos diretores: Clorian Lino, Rosa Shibata, Amanda Rosenhayme e Manoel Lino
com Florêncio Anton
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A Reencarnação muito antes de Allan Kardec
Citação XVIII
“Nascer duas vezes não é mais sursur-

preendente que nascer uma vez: tudo
tudo
na natureza é ressurreição”
ressurreição”
Voltaire (1.694(1.694-1.778 d.C.)

VISITA FRATERNA DO CEACE
Dia: 16 de março de 2014
2014 (terceiro domingo do mês).
Local: “Lar Maria de Lourdes”
Lourdes”
Endereço: Rua Pajurá 256 – Jacarepaguá
Horário de Saída do CEACE: 13 horas
INFORMAÇÕES:
INFORMAÇÕES:
É uma Instituição sem fins lucrativos com capacidade para atender, em regime de residência, a 50 crianças e adolescentes acamados, portadores de deficiência física e/ou mental.
O QUE MAIS NECESSITAM NO MOMENTO:
Sustagen (menos o sabor chocolate)
Neston
Alho processado (sem sal)
Desinfetante
Shampoo anti-caspa
Nutridrink (suplemento alimentar - menos o sabor chocolate)
LANCHE:
Não levaremos lanche.
“Escolhe a bondade por lema de cada dia, não desistas de aprender, infatigavelmente e,
com os braços no serviço incessante caminharás desde hoje, sob a luz da vitória, ao encontro de glorioso porvir.”
Emmanuel

EXPEDIENTE - Mensageiro Fraterno é um Órgão de divulgação da Doutrina Espírita produzido pelo Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança – Rua São Manuel, 12 – Botafogo, Rio de Janeiro – Tiragem:
150 exemplares Presidente: Amanda Rosenhayme – Editor responsável: Hélio Canellas – Colaboradores
desta edição: Aline Queiroz e Ilson Barbosa.
www.ceace.org.br - Contato: mensageiro.fraterno@ceace.org.br
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DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DOUTRINÁRIOS
SETOR CURSOS, SEMINÁRIOS & ESTUDOS CONTINUADOS
DIRETOR RESPONSÁVEL: Amanda Augusta Sampaio Rosenhayme
DIRIGENTE DO DEPARTAMENTO: Hélio Manoel Canellas
COORDENADORES : Amanda Rosenhayme / Hélio Canellas/Ricardo Cunha

(ANO 2014 – 2015)
LOCAL: CEACE
DIA: 3ª FEIRA, QUINZENALMENTE (18/03; 01,15 e 29/04; 13
e27/05; 10 e 24/06; 08 e 22/07; 05 e 19/08; 02, 16 e 30/09; 14 e 28/10
– Curso de Passe: 11 e 25/11; 09/12.)

INÍCIO: 18/03/2014
HORÁRIO: das 19:30 às 21:30 HORAS (o portão será
fechado às 19:45 horas)
PÚBLICO ALVO: Todos aqueles que já terminaram o ESDE – Estudo
sistematizado da Doutrina Espírita – e aqueles que já fizeram o Curso

INSCRIÇÕES ABERTAS A PARTIR DE 29/01/2014 E ENCERRADAS EM
14/03/2014

