
 

 

 

 

 

É NATAL ... 

“Ampliemos a comunhão fraterna e 

louvemos a cooperação, porque, 

anualmente, o CRISTO nos requisita 

à verdadeira solidariedade, a fim de 

que, em nos tornando mais irmãos 

uns dos outros, possa Ele nascer, em 

espírito, na manjedoura do nosso 

coração, transformando em 

incessante e divino Natal todos os 

dias da nossa vida.”   

     EMMANUEL/F.C.XAVIER - (Antologia 
Mediúnica do Natal/Cap. 74) 

Prezados irmãos, 
Ante o NATAL – que nos lembra a figura excelsa de JESUS – em seu 
nascimento, a AME de Uberaba abraça todos os nossos irmãos na fé 
espírita-cristã, renovando os votos de um legítimo aproveitamento das 
lições do Evangelho, que restaura em todos os corações  

                   a ESPERANÇA, 

                                       a FÉ 
                                            e a CORAGEM. 

 

 
 

 

 

ANO XXV – nº 258 – DEZEMBRO – 2020 
1960 – 2020: 60 ANOS de fundação da AME/Uberaba 

1954 – 2020: 66 ANOS da “COLETA” 
UBERABA: sede do CRE-SUL TRIÂNGULO  

 



 
 
 
 

Para a nossa meditação neste Natal: 
 

 

Encontro marcado 
 

        Quando a aflição lhe bateu à porta, o discípulo tomou as notícias do Senhor e leu-lhe a 

promessa divina: – “Estarei convosco até ao fim dos séculos...” 
        Acendeu-se-lhe a esperança no imo da alma. 

        E, certa manhã, partiu à procura do Mestre, à feição da corça transviada no deserto, quando 

suspira pela fonte das águas vivas. 

        Entrou num templo repleto de luzes faiscantes, onde se lhe venerava a memória; todavia, não 

obstante sentir que a fé aí brilhava entre cânticos reverentes e flores devotas, não encontrou o 

Divino Amigo. 

        Buscou-o nos vastos recintos, onde se lhe pronunciava o nome com inflexão de supremo 

respeito; contudo, apesar de surpreender-lhe o ensinamento puro, no verbo daqueles que 

sobraçavam dourados livros, não lhe anotou a presença. 

        Na jornada exaustiva, gastou as horas... Em vão, atravessou portadas e colunas, altares e 

jardins. 

        Descia, gélida, a noite, quando escutou os gemidos de uma criança doente, abandonada à 

sarjeta. 

        Ajoelhando-se, asilou-a amorosamente na concha dos próprios braços. Ao levantar os olhos, 

viu Jesus, diante dele, e, fremente, bradou: 

        – Mestre! Mestre!... 

        O Excelso Benfeitor afagou-lhe a cabeça fatigada, como quem lhe expungia toda a chaga de 

angústia, e falou, compassivo: 

        – Realmente, filho meu, estarei com todos e em toda parte, até ao fim dos séculos; no entanto, 

moro no coração da CARIDADE, em cuja luz tenho encontro marcado com todos os aprendizes 

do bem eterno... 

        Debalde, tentou o discípulo reter o Senhor de encontro ao peito... 

        Através da neblina espessa das lágrimas a lhe inundarem o rosto mudo, reparou que a celeste 

visão se diluía no anilado fulgor do céu vespertino, mas, na acústica do próprio ser, ressoavam 

para ele agora as palavras inesquecíveis: 

        – Toda vez que amparardes a um desses pequeninos, por amor de meu nome, é a 

mim que o fazeis... 

Meimei/F.C.Xavier/ “O Espírito da Verdade” – cap. 61 
 

 

 
 

“VIVÊNCIA XAVIER” no GRUPO ESPÍRITA DA PRECE DE CHICO XAVIER  
 

O GRUPO ESPÍRITA DA PRECE DE CHICO XAVIER 

(Av.João XXIII, 1469, Parque das Américas), sob a 

coordenação de nossos irmãos Dr. Eurípedes Higino dos Reis, 

Maria Elisa Dias e Neusa de Assis, realiza o ENCONTRO 

“VIVÊNCIA XAVIER”, com o objetivo de manter sempre 

viva a chama que o querido médium acendeu em nossas almas, 

recordando sua vida e obra, todas as 6as. Feiras, às 19h30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASA DA ESPERANÇA “INÁCIO FERREIRA” solicitação 

      A Casa da Esperança “Inácio Ferreira”, com sede à Rua Afonso Rato, 622 – Mercês, 

Uberaba 
 

SOLICITA PARCERIA NA DIVULGAÇÃO DESTA CARIDOSA REUNIAO DE CURA! 

TRABALHO ESPIRITA MEDIUNICO DE CURA PAULO NETO 

TODAS AS QUINTAS FEIRAS - DAS 19:00 AS 20:00 HS. 

ACESSE O LINK DO CANAL E ACOMPANHE EM ORAÇÕES. 

COLOQUE GARRAFA INDIVIDUAL DE AGUA PARA FLUIDIFICAR - tome 3x ao dia depois. Observe o 

repouso.  

(- Quinta-feira/ 19:00 h: tratamento espiritual de cura com o sr. Paulo Neto - on line e, ao vivo, pelo 

Youtube, no canal específico de tratamento do médium.) 
 

http://www.youtube.com/c/TratamentoEspiritualPauloNeto 

COMPARTILHE E SE INSCREVA NO CANAL. 

Sua inscrição ajuda na divulgação do tratamento, pois o YouTube libera recursos de midia, conforme 

número de inscritos. Compartilhe conosco deste momento de luz espiritual, permitido por Deus para o 

nosso despertamento interior cristão! 

 
 

REUNIÃO DO CEM em dezembro 
         

        A Aliança Municipal Espírita – AME – de Uberaba 

convida a todos os companheiros diretores e colaboradores das 

Casas Espíritas de nossa cidade, para participarem da reunião 

virtual, que será realizada no dia 06 de dezembro, domingo, 

das15 às 17 horas, obedecendo à seguinte pauta:  

 1- Prece Inicial 
 2- Palavra da Presidente 
     3- Apresentação pela Área da Comunicação Social Espírita 
- ACSE 
  4- Perguntas  
 5- Prece Final  
Segue o link da reunião: meet.google.com/ghi-qvxv-eze 

 Outrossim, é esta para convidar os estimados companheiros diretores e colaboradores 
das Casas Espíritas de nossa cidade, bem como os demais irmãos da região, para participarem 
da reunião, o que será de grande alegria para todos nós.  
 Aguardando a participação de todos,  
    Fraternalmente,  
    Sonia Barsante Santos (Pela direção) 

*** 
 

        “Trabalharemos, entretanto, quanto estiver ao nosso alcance, a fim de que o Cristianismo Redivivo 

prevaleça entre nós para que a experiência terrestre não vos constitua patrimônio indesejável e inútil e para que, 

unidos fraternalmente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer-Lhe as sagradas palavras: - “Eu 
sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim”.  
    (EMMANUEL/F.C. XAVIEIR – “Doutrina e Aplicação”) 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/c/TratamentoEspiritualPauloNeto


 

C. E. “JOSÉ HORTA” – Nova diretoria/ Triênio 2021 a 2023 

 O Centro Espírita “José Horta” (Rua Maestro José Maria, 417/429 – Abadia), a partir do 

próximo ano, contará com nova direção, e isto para o triênio 2021/2023: 

- Presidente Elaine Borges Corrêa de Oliveira 

- Vice-presidente: Márcia Eliza Ferreira Modesto  

- Secretário: Karina Martineli  

- Tesoureiro: Irma Beatriz Araújo Kappel  

- Consultor Jurídico: Leone Trida Sene  

- Conselho Fiscal - 03 membros efetivos: Abigail Viana da Silva, Joselito Gonçalves Batista e 

Valdeir Ortiz 
 

DEPARTAMENTOS DO CENTRO ESPÍRITA JOSÉ HORTA: 

1- Departamento Assistencial Creche Espírita Melo de Jesus/ Diretora: Sandra Soares 

2- Departamento de Divulgação Doutrinária/Diretor: Carlos Antônio Silveira Borges 

3- Departamento de Orientação Mediúnica/ Diretora: Ana Lúcia Viana Leal da Cruz 

4- Departamento da Infância e Juventude/ Diretora: Renata Fabiano de Sousa 

5- Departamento de Ação Social e Arrecadação/Diretora: Marilda Aparecida Caixeta     Gonçalves 

Nossos cumprimentos à nova diretoria, rogando a JESUS abençoe sempre suas atividades! 

CONCURSO DE CONTOS E POESIAS 

A nossa estimada irmã Maria Luísa Andrade Oliveira (Jô), no final de novembro último, ficou 

entre os 10 melhores, no CONCUSO DE CONTOS E POESIAS, realizado pela Academia de 

Letras e Arte de Araguari), recebendo menção honrosa, confira:  

 



 

1a. SEMANA ESPÍRITA DA FAMÍLIA 

        Os CRE Norte/Sul, Alto Paranaíba, Planalto, Pontal e Noroeste estarão realizando de 06 a 12 

de dezembro de 2020, a 1ª. SEMANA ESPÍRITA DA FAMÍLIA, conforme se vê da 

programação abaixo. É uma promoção da ÁREA DA FAMÍLIA (AFAM). PRESTIGIE!  

 

 
 

DESENCARNAÇÕES/ 

        1- CELESTE HELENA DE CARVALHO/ 

        De volta à Pátria Maior, nossa querida irmã, companheira da AME/Uberaba, CELESTE 

HELENA DE CARVALHO. No dia 09 de novembro sofreu um AVC hemorrágico. Levada ao 

hospital, não resistiu e, no dia 11 de novembro regressou à Vida Espiritual.  

      Desde os tempos de magistério e da Caixa Econômica 

Federal, sempre amiga sincera, preocupava com todos, 

autêntica, alegre, companheira, capaz.  

       Substituiu sua mãe, dona Ilza, na presidência do C. E. 

“Bento Polveiro”, por muitos anos, de forma honrosa.   

        Junto à AME, participou da Escala de Expositores, foi 

coordenadora do Depto. de Estudos Mediúnicos e 

Administração Espírita, por muito tempo, desenvolvendo 

importante papel na orientação das Casas Espíritas, redação de 

estatutos, etc.  

        Desde 2011 foi colaboradora assídua e dedicada junto ao 

Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, nas 6as. Feiras e sábados, agradando a todos com seus 

comentários.  

      Também companheira das atividades de nossa região, sempre presente e prestativa no 

movimento espírita.  

      Celeste, que JESUS abençoe o seu regresso, pois foi cumpridora de seus deveres. Receba o 

nosso carinho e nossa gratidão! Obrigada, querida amiga! 

 
 

 

 



 

2- DR. ANTÔNIO EDISON DE MOURA FERREIRA/ 

       Também de regresso à Vida Maior, nosso estimado 

irmão Dr. Antônio Edison de Moura Ferreira, no dia 17 de 

novembro. Foi professor na Universidade de Uberaba, 

deixando um legado na Odontologia mineira.  

       Dedicado trabalhador na seara espírita. Com a 

desencarnação do Sr. Emanoel Chaves (Lilito), em janeiro de 

1995, ele assumiu a presidência do C. E. “Uberabense”, até 

meados de 2001.  

       Foi um grande colaborador da União da Mocidade 

Espírita de Uberaba (UMEU), como presidente e conselheiro 

fiscal.  

       Teve grande atuação no Lar Espírita de Uberaba, como 

um verdadeiro pai das internas, daquela época, sem medir 

esforços.  

       Palestrante da AME, colaborou também junto ao 

Sanatório Espírita de Uberaba.  

       A ele nossas melhores vibrações para um despertar feliz 

ao lado de amigos e familiares.  

        Receba também nosso carinho e gratidão, querido 

irmão! 

 

 

SITE “BÍBLIA DO CAMINHO” / INSTALE!  

ATENÇÃO, COMPANHEIROS, NÃO DEIXE DE INSTALAR EM SEU MICRO, ESTE SITE 

IMPORTANTE E COMPLETO:  

BÍBLIA DO CAMINHO// A Bíblia do Caminho é uma compilação das obras completas de 

ALLAN KARDEC e de FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, além de uma versão do ANTIGO e 

NOVO TESTAMENTO, no formato hipertexto.  

Este livro eletrônico é uma verdadeira biblioteca espírita digital on-line, constituído de uma 

coleção de livros virtuais inter-relacionados e um Índice Temático Principal — poderosa 

ferramenta de busca por assuntos, nos mais de mil temas disponíveis para pesquisa. 

Acesse, agora, o site: www.bibliadocaminho.com.br e instale em seu micro.  

 
 

 

NOVO SITE DA AME/UBERABA 

Acesse o novo site da AME de Uberaba: www.ameuberaba.org.br . Está com 

muitas novidades!  

 
 

Maria Luisa Andrade Oliveira e Maria José Castro Miranda (Pela Área) 

Sonia Barsante Santos (Pela AME) 

 

http://www.bibliadocaminho.com.br/
http://www.ameuberaba.org.br/

