ANO XXVII – nº 270 – JANEIRO– 2022
1960 – 2022: 62 ANOS de fundação da AME/Uberaba
1954 – 2022: 68 ANOS da “COLETA”
UBERABA: sede do CRE-SUL TRIÂNGULO

Salve
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LIVROS QUE ANIVERSARIAM EM 2022

“VIAGEM ESPÍRITA EM 1862” /Allan Kardec
1862 – 2022
160 anos
Livro especialmente dedicado aos Centros Espíritas.
Muitas surpresas: Os espíritas vistos em três categorias distintas!
Quais eram os inimigos de Kardec? Por que, de pouco em pouco, os
médiuns de efeitos físicos deveriam ceder lugar aos efeitos morais? Qual a
situação do Espiritismo cinco anos após o lançamento de “O Livro dos
Espíritos? Instruções para a formação de grupos e sociedades espíritas. Um
modelo de Estatuto, elaborado pelo próprio Codificador.
E mais: A revelação do Professor Rivail transformado no espírita Allan Kardec. Seus
conceitos pessoais sobre o homem e a sociedade, seus prognósticos quanto ao Espiritismo no
futuro, suas dores, alegrias e esperanças.

DA OBRA MEDIÚNICA
de FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER:

90 anos (1932): “Parnaso de Além-Túmulo” / Espíritos Diversos
90 ANOS DE POESIA
“Já foi dito, e com muita propriedade, que a poesia é o teste ácido da mediunidade, ou
seja, é através dela que os autores em seus estilos próprios podem ser mais bem
apreciados e também porque a chamada “veia poética” é privilégio de poucos...”

80 anos (1942): “Paulo e Estêvão”/Emmanuel
70 anos (1952): - “Vinha de Luz”/Emmanuel
- “Pérolas do Além”/Espíritos Diversos
- “Roteiro”/Emmanuel
- “Pai Nosso”/Meimei
- “Cartas do Coração”/Espíritos Diversos
- “O Espírito da Verdade”/Espíritos Diversos
-“Justiça Divina”/Emmanuel
- “Cartilha do Bem”/Meimei
- “Relicário de Luz”/Espíritos Diversos
- “Timbolão”/Casimiro Cunha

60 anos (1962):

50 anos (1972):

- “Chico Xavier dos hippies aos problemas do mundo”/Esp. Diversos
- “Através do Tempo”/ Espíritos Diversos
- “Mãos Unidas”/Emmanuel
- “Taça de Luz”/Espíritos Diversos
- “Chico Xavier pede licença”/Espíritos Diversos
- “Mãos Marcadas”/Espíritos Diversos
- “Natal de Sabina”/Francisca Clotilde

EFEMÉRIDES DO MÊS DE JANEIRO
1- Em destaque: ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA “BATUÍRA”
Filho de humildes camponeses, nasceu em Águas Santas, Portugal, no
dia 19 de março de 1839 e desencarnou em São Paulo (SP), em 22 de janeiro
de 1909. Batuíra chegou ao Brasil, aos 11 anos de idade, no Rio de Janeiro e
foi trabalhar no comércio.
Depois transferiu-se para Campinas, SP. Mas foi na capital paulista que
viveu a maior parte de seu tempo, e lutou, e trabalhou e venceu, progredindo
material e intelectualmente.
Batuíra encontrara seu caminho: a imprensa. Virou jornaleiro. E com
os jornais distribuía outras coisas: simpatia, amizade. Acabou tipógrafo, arte
que aprendeu com entusiasmo. Por que BATUÍRA?
Diz um de seus biógrafos: “Muito ativo, correndo daqui para acolá, a gente da rua o apelidara
de “batuíra”, nome que o povo dava à narceja, ave pernalta, muito ligeira, de voo rápido.
Com o tempo, comprou e vendeu terrenos, material de construção, construiu, ele mesmo,
casas para alugar – e ficou rico com seu trabalho árduo e honesto. Foi o iniciador do Bairro Lavapés, em São Paulo.
Tornou-se espírita pela DOR. É que perdera o filho único, uma criança de 12 anos, de seu
segundo casamento, e só pôde encontrar lenitivo na consoladora Doutrina dos Espíritos.
E lemos em “Grandes Espíritas do Brasil”, de Zeus Wantuil: “Tão grande foi a paz que o
Espiritismo lhes infundiu (à esposa também) que Batuíra imediatamente pôs mãos à obra, no
desejo ardente de que outros companheiros tivessem conhecimento daquela abençoada fonte
de esperanças novas.”
Ele sempre fora bom. Não era espírita ainda e escondia escravos fugidos, comprava-os para
os libertar; de 1873 a 1875, nas epidemias de varíola, acolheu em sua casa – verdadeiro hospital
– numerosos enfermos, os desprovidos de recursos, para tratá-los, alimentá-los.
Logo o vemos entre os principais trabalhadores do Espiritismo em São Paulo. Restabeleceu
o Grupo Espírita “Verdade e Luz”. Em 1890, ei-lo conferencista, explanando “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”. E fundou “Verdade e Luz” – órgão do Espiritismo científico, cujo
primeiro número saiu a 20 de maio de 1890. Comprara uma tipografia (“Tipografia Espírita”)
para fazer o jornal. Em “Verdade e Luz”, que se tornou, depois, revista, colaboravam: Ewerton
Quadros, Anália Franco, o poeta Casimiro Cunha e outros.
Apóstolo, ele o foi. Não imitou o rico da parábola. Deu de sua mesa farta a todos que o
procuravam. Não enterrou o talento recebido.
Declaravam os jornais da época, que na sua casa, a caridade manifestava-se em tudo;
jamais o socorro ali foi negado, jamais o pão ou a esmola foram recusados. Para servir aos pobres,
fez-se “médico” homeopata; tratou de obsediados em sua própria casa, inclusive uma mulher que
lhe fora enviada pela polícia, por não haver vaga no hospício.
Criou Grupos Espíritas em São Paulo, Minas, Estado do Rio de Janeiro; realizou
conferências sobre os mais variados temas doutrinários, distribuiu milhares de livros espíritas,
criou uma livraria para esse fim e, através de “Verdade e Luz”, mostrou as excelências do
Espiritismo, defendeu o Espiritismo. Em 1904 lançou as bases da Instituição Cristã Beneficente
“Verdade e Luz”, com amplo programa de ajuda aos velhos e às crianças, doando tudo de seu,
com o apoio da esposa, à obra fraterna.
Desencarnou aos 70 anos, deixando-nos o retrato de outro Batuíra, barbas brancas,
irradiando todo ele, amor e simpatia.
Bibliografia: “Verdade e Luz”; Às Damas de Caridade da Diocese de São Paulo”, com o pseudônimo de “Ninguém”,
mudado, depois, para “Alguém”.

2- Em janeiro de 1861, aparece “O LIVRO DOS MÉDIUNS” – de Allan Kardec;
3- A professora AMÉLIE GABRIELLE BOUDET, esposa de Allan Kardec, desencarna a 21 de
janeiro de 1883;
4- Funda-se a FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA, a 1º de janeiro de 1834, sendo seu
primeiro presidente, o Mal. Ewerton de Quadros;
5- O 1º número da REVUE SPIRITE sai em Paris, a 1º de janeiro de 1858;
6- Kardec publica em janeiro de 1868 “A GÊNESE”;
7- CAIRBAR SCHUTEL desencarna a 30/01/1938, no Rio de Janeiro;
8- Desencarna BATUÍRA, ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA, a 22 de janeiro de 1909. Foi
um dos trabalhadores espíritas da primeira hora;
9- LÉON DENIS, filósofo do Espiritismo, nasceu em 1º de janeiro de 1846, em Foug, aldeia
localizada na região da Lorena, nordeste da França. Foi cognominado o “Apóstolo do
Espiritismo”.
“CHICO XAVIER – O MAIS IMPORTANTE BRASILEIRO”
Foi lançado, recentemente, o livro “CHICO XAVIER – O MAIS IMPORTANTE
BRASILEIRO DA HISTÓRIA”, com 112 páginas, pela Editora GEEM – Grupo Espírita
Emmanuel - gênero: Relatos/ Autor: Josyan Courté.
I M P E R D Í V E L!
PARA VOCÊ BAIXAR:

Baixe a 1ª. edição destes livros originais de Chico Xavier: 1- Iniciais da Série “VIDA NO
MUNDO ESPIRITUAL”, de André Luiz; 2- Obras que celebram os 100 ANOS DE CADA
PENTATEUCO DE ALLAN KARDEC: https://obrasoriginais.chicoxavier.ca/?page_id=2148 e
https://obrasoriginais.chicoxavier.ca/?page_id=2131

ELEIÇÃO e POSSE da DIRETORIA EXECUTIVA DA AME/Uberaba
Foram enviados às Casas Espíritas de nossa cidade Circular e Edital de Convocação para nova
eleição e posse da nova Diretoria Executiva da Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Veja abaixo:
CIRCULAR/ 026/2022
Prezados irmãos:
Através desta, solicitamos seja divulgado e afixado no mural da Instituição o Edital
de Convocação de Assembleia Geral, remetido em anexo, a fim de que a comunidade espírita
tome ciência da próxima eleição de Diretoria da AME de Uberaba, para o biênio 2022/2023.
Lembramos, na oportunidade, que os Grupos interessados em se candidatar aos
cargos eletivos, devem observar o prazo de inscrição conforme o Estatuto, art. 17º:
_ "§ 2º: As chapas, para concorrerem à eleição, deverão comunicar por escrito à Aliança
Municipal Espírita - AME, no mínimo com 10 (dez) dias antes da realização da referida eleição,
acompanhadas dos programas gerais a serem desenvolvidos, que ficarão à disposição dos
membros da Assembleia Geral; poderão os seus elementos discorrerem em linhas gerais,
sucintamente, sobre o programa de trabalho, e apresentarem seus companheiros à Assembleia
Geral.
_ § 3º: Podem participar da Diretoria Executiva Municipal somente os representantes
devidamente credenciados pelas suas respectivas associações."
Sem outro particular espírita,
Fraternalmente,
Sonia Maria Barsante Santos – Presidente
Maria José Castro Miranda - Secretária
ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA - AME - DE UBERABA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO/
Sonia Maria Barsante Santos, presidente da ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA,
AME de Uberaba, de acordo com o seu Estatuto, convoca a todos os membros do Conselho
Espírita Municipal (CEM), e demais espíritas, com e sem direito a voto, para participarem da
Assembleia Geral que será realizada no dia 23 de janeiro de 2022, na sede do Centro Espírita
“Uberabense”, à Rua Barão de Ituberaba, 449, Bairro Estados Unidos, Uberaba, Minas Gerais,
às 15 h (quinze horas), em primeira convocação e, não havendo quórum, às 15h30 (quinze horas
e trinta minutos), em segunda convocação, com qualquer número de participantes.
- Finalidade da assembleia:
-Eleição e posse de diretoria para o biênio 2022/2023
- PAUTA DO DIA:
I - Considerações Iniciais;
II- Relatório das Atividades desenvolvidas pela AME no biênio 2020/2021;
III- Eleição e Posse da Diretoria da AME;
IV- Confraternização
Uberaba, 04 de janeiro de 2022
Sonia Maria Barsante Santos – Presidente

REUNIÃO COMEMORATIVA DOS 88 ANOS DO SANATÓRIO
O Sanatório Espírita de Uberaba, hoje, Instituto
Maria Modesto, completou 88 anos. Foi fundado no dia
31 de dezembro de 1933.
Todos os anos acontece a tradicional Reunião
Mediúnica do Sanatório, comemorando o evento; neste
ano foi na Casa do Jardim (Rua José Clemente Pereira,
250 – Estados Unidos), dia 30 de dezembro, às 19h30.
Contou com a explanação de nossos irmãos Márcio
Roberto Arduini e Sônia Barsante Santos, que fizeram
comentários acerca da Instituição. Também presença de
irmãos médiuns, dedicados à psicografia. A nossa irmã Lucila Sousa, com mensagens de Amigos
Espirituais e o médium de Uberlândia, doutor Douglas Fernando (Nando), que recebeu
confortadoras cartas de entes queridos, a diversos irmãos ali presentes.
Que DEUS abençoe as atividades da instituição, bem como os dedicados tarefeiros da seara
espírita!
C. E. “UBERABENSE”: 111 ANOS
Parabéns, CENTRO ESPÍRITA “UBERABENSE” pelos 111
anos de atividades com JESUS, KARDEC e CHICO XAVIER!
Foi fundado no dia 09 de janeiro de 1911, contando com o
pioneirismo do Professor JOÃO AUGUSTO CHAVES. Tem como
Mentor Espiritual Antônio de Pádua/Irmão José.
Parabéns, pelos exemplos de amor, dedicação e fidelidade aos
princípios espíritas-cristãos!
DESENCARNAÇÃO
De retorno à Pátria Espiritual, nosso estimado irmão WILSON
RICARDO CASTRO MIRANDA (o Juju), no dia 19 de
dezembro de 2021.
Foi dedicado servidor da Doutrina Espírita, junto à Coleta, Área
da Assistência Fraterna de nossa Aliança Municipal Espírita de
Uberaba, durante muitos anos, ao lado de diversos
companheiros, aos sábados, distribuindo os saquinhos e, no
domingo, recolhendo as dádivas, sendo que, no primeiro
domingo de cada mês, mais de 50 famílias recebem as cestas
básicas formadas.
Como médium de psicofonia, trabalhou também, durante
muitos anos, junto ao C. E. “Henrique Kruger” e, depois, junto ao C. E. “Antônio Carlos de
Araújo Miranda”, em nossa cidade.
Além de participar de ronda, buscando nossos irmãos moradores de rua, juntamente com
companheiros de ideal, era integrante de grupo de trabalho de passes, em asilo, de nossa
comunidade.
A ele, nossa gratidão pelos exemplos e esforços constantes no Bem. Que JESUS possa
envolvê-lo em sua luz e paz, ao lado de familiares e amigos, em seu regresso!
DEUS te abençoe!

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.

PROGRAMA ESPÍRITA DE RÁDIO, promovido pela AME Uberaba
Sob a responsabilidade da Área da Comunicação Social Espírita (ACSE), da AME/Uberaba,
teve início no mês de maio pp., programa na Rádio Cultura FM, 104,9, de segunda a sexta feira,
das 14 às 15 horas, sob a denominação de “Uberaba Espírita”.
Constitui-se de três blocos: 1- Evangelho e Você; 2- Momentos com Chico Xavier; 3Espiritismo responde (serão lidas as perguntas dos ouvintes e respondidas).
Agora, teremos toda 3ª e 5ª feira: História do Espiritismo em Uberaba, quando os
presidentes estarão contando a história das Casas que dirigem.
Parabéns pela iniciativa! É uma grande oportunidade de divulgação de nossa abençoada
Doutrina!
P R E S T I G I E! D I V U L G U E!

NOVO SITE DA AME/UBERABA

Acesse o novo site da AME de Uberaba: www.ameuberaba.org.br . Está com muitas
novidades!
Maria Luísa Andrade Oliveira e Maria José Castro Miranda (Pela Área)

Sonia Maria Barsante Santos (Pela AME)

