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DIAS DE FESTA NO PAZ E AMOR
Da redação

Nos últimos dois meses, três belos eventos nos trouxeram grandes
alegrias.
O primeiro, no dia 28 de setembro: um jantar em prol da Assistência Social de nosso Núcleo, realizado no Espaço 23 e que contou com a
presença de mais de 200 pessoas.
Logo em seguida, no dia 6 de outubro, ocorreu, em nossa sede, uma
linda festa para as crianças da Evan-
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gelização Infantil, em
comemoração ao Dia
das Crianças.
E, no sábado, 20 de
outubro, também em
nossa sede, tivemos a
realização da 12ª Feira
do Livro Espírita do
Paz e Amor.
Mas os dias de festa não param por aí,
pois já se aproxima o
mês de dezembro e, logo em seu início, ocorrerá mais um importante evento em nossa Casa: o Bazar de Natal do Paz e Amor!!!
Com data marcada
para o dia 1º de dezembro, das 10h às 17h, nosso Bazar de Natal vem
sendo preparado desde o
início do ano, graças à
valiosa colaboração das
tarefeiras e voluntárias da Casa que
trabalham, com muito amor e dedicação, na confecção de lindas peças
de artesanato.
Além dessas peças, os visitantes
ainda contarão com deliciosas espe-

ciarias de nossa lanchonete, todas
preparadas, com muito carinho, pelos trabalhadores da Casa.
Não deixe de comparecer a mais
esta festa de nosso Núcleo e aproveite os momentos de paz, amor e muita amizade que este dia, por certo,
proporcionará a todos nós.

O Evangelho no seu lar
Se você tem vontade de fazer o
Evangelho no Lar mas não sabe
como fazê-lo, saiba que há uma
equipe do Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor que pode lhe
ajudar. Esta equipe, todas as quintas-feiras, às 19h45 dirige-se à casa
das pessoas que nos solicitaram
colaboração neste sentido e que

CALENDÁRIO DE PALESTRAS DE 2007
(TODAS AS SEGUNDAS 6as FEIRAS DE CADA MÊS)

DIA 09 DE NOVEMBRO
Tema: O espiritismo e a valorização da vida. Palestrante: Sr. Onofre A. Baptista,
presidente da Fundação Espírita André Luiz..

residem nas imediações do Núcleo, com o intuito de orientá-las
no desenvolvimento do Evangelho no Lar. Em caso de interesse,
procure informações na secretaria
do Paz e Amor.
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Amor de amigo
Texto da Equipe de Redação do Momento Espírita, com base na história
Um amor maior, de John W. Mansur,
de “O livro das virtudes”, de William
J. Bennett, ed. Nova Fronteira.

Durante um confronto bélico, um
orfanato de missionários, numa aldeia vietnamita, foi atingido por várias bombas. Os missionários e duas
crianças morreram na hora e muitas
ficaram feridas, inclusive uma menina de 8 anos.
Através do rádio de uma aldeia
vizinha, os habitantes buscaram socorro dos americanos. Um médico da
Marinha e uma enfermeira chegaram trazendo apenas maletas de primeiros socorros.
Perceberam logo que o caso mais
grave era o da menina. Se não fossem
tomadas providências imediatas, ela
morreria por perda de sangue. Era
urgente que se fizesse uma transfusão.

Cantinho da Cozinha
(Receita extraída do livro “Cozinhando
sem Crueldade”, de Ana Maria Curcelli)

BOLINHOS DA VOVÓ
Ingredientes: 2 xícaras de PVT
hidratada e escorrida, 3 batatas
grandes cozidas, sal, alho picado,
salsinha e pimenta agosto, 1 xícara de líquido para empanar (água
+ farinha), farinha de rosca para
empanar, óleo vegetal para fritar.
Modo de praparo: Amasse as batatas cozidas. Numa tigela, junteas com a PVT escorrida e os temperos. Com a ajuda das mãos, forme bolinhos grandes. Passe-os
pelo líquido para empanar e pela
farinha de rosca. Frite em óeo bem
quente até que estejam morenos.

Saíram à procura de um doador
com o mesmo tipo sanguíneo. Os
americanos não tinham aquele tipo
de sangue, mas muitos órfãos que
não tinham sido feridos poderiam
ser doadores.
O problema agora, era como pedir às crianças, já que o médico conhecia apenas algumas palavras em
vietnamita e a enfermeira tinha poucas noções de francês.
Usando uma mistura das duas
línguas e muita gesticulação, tentaram explicar aos assustados meninos que, se não recolocassem o sangue perdido, a menina morreria.
Então perguntaram se alguém
queria doar sangue. A resposta foi
um silêncio de olhos arregalados.
Finalmente, uma mão levantouse timidamente, deixou-se cair e levantou de novo.
Ah, obrigada disse a enfermeira
em francês. Como é o seu nome?
O garoto respondeu em voz baixa: Heng.
Deitaram Heng, rapidamente, na
maca, esfregaram álcool em seu braço e espetaram a agulha na veia.
Durante esses procedimentos,
Heng ficou calado e imóvel.
Passado um momento, deixou
escapar um soluço e cobriu depressa o rosto com a mão livre.
Está doendo, Heng? - perguntou
o médico. Heng abanou a cabeça,
mas daí a pouco escapou outro soluço e mais uma vez tentou disfarçar.
O médico tornou a perguntar se
doía, e ele abanou a cabeça outra vez,
significando que não.
Mas os soluços ocasionais acabaram virando um choro declarado, silencioso, os olhos apertados, o punho
na boca para estancar os soluços.

O médico e a enfermeira ficaram
preocupados. Alguma coisa obviamente estava acontecendo.
Nesse instante, chegou uma enfermeira vietnamita, enviada para
ajudar. Vendo a aflição do menino,
falou com ele, ouviu a resposta, e tornou a falar com voz terna, acalmando-o.
Heng parou de chorar e olhou
surpreso para a enfermeira vietnamita. Ela confirmou com a cabeça e
uma expressão de alívio estampouse no rosto do menino. Então ela disse aos americanos:
Ele achou que estava morrendo.
Entendeu que vocês pediram para
dar todo o sangue dele para a menina poder viver.
E por que ele concordou? Perguntou o médico.
A enfermeira vietnamita repetiu
a pergunta, e Heng respondeu simplesmente: “Ela é minha amiga.”

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa
2.º horário: início das atividades

SEGUNDA-FEIRA
13h30/13h45 - Assistência Social
19h/20h - Cursos Básicos
TERÇA-FEIRA
19h/19h10 - Diálogo Fraterno
QUARTA-FEIRA
13h30/14h30 - Assistência Espiritual
18h/20h - Assistência Espiritual
QUINTA-FEIRA
19h/20h - Assistência Espiritual
SEXTA-FEIRA
19h/20h - Encontro à Luz do Evangelho
SÁBADO
9h/9h15- Evangelização Infantil
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Muita alegria e amor em nossos eventos
Da redação

Acompanhe abaixo, como foram
os eventos realizados pelo Núcleo
nos últimos meses:
JANTAR BENEFICENTE
No dia 28 de setembro de 2007,
realizou-se um jantar beneficente,
cuja renda foi integralmente revertida para os trabalhos de assistência
social do Núcleo. O evento aconteceu no Espaço 23, na Avenida 23 de
Maio, 3201. O local, bem como toda
a refeição foram cedidos, gratuitamente, pelos nossos amigos Rubens
e Ronaldo aos quais externamos
nossos sinceros agradecimentos.
Além de desfrutarem de um atendimento de primeira, uma culinária
variada e bastante saborosa, adultos
e crianças puderam se divertir em
uma pista de dança, ouvindo grandes sucessos que iam desde os anos
cinqüenta até os dias atuais.
O evento
recebeu elogios de todos os
presentes que
pediram para
realizarmos
tais encontros
com mais
freqüência. E
com razão:
onde, em São
Paulo, temos a oportunidade de nos
divertir, dançar e ainda estarmos ao
lado de nossos filhos? E mais: em um
ambiente onde os vícios não estão
presentes e o clima dominante é o de
fraternidade e amor? O Núcleo provou, mais uma vez, que a doutrina
espírita não é sinônimo de austeri-

dade, sisudez, ausência de sorriso e
de calor humano.
Sem dúvida, foi uma ótima oportunidade para se divertir, reencontrar amigos, e, ainda por cima, colaborar com os trabalhos sociais desenvolvidos por nossa Casa de Paz
e Amor.
DIA DA CRIANÇA
Sábado, 6 de outubro. As crianças da Evangelização Infantil do
Núcleo vão chegando para mais um
dia de atividades. Mas, desta vez,
não são recebidas somente pelas
evangelizadoras. Há dois bonecos
gigantes na porta que as fazem lembrar que aquele é um dia especial... o
dia deles: o Dia das Crianças!!!
Dentro do Núcleo, barraquinhas
de cachorro quente, algodão doce, refrigerante, bexigas, brincadeiras e, é
claro, o
tão esperado

presente. Para muitos, o único que receberiam naquele dia...
Agradecemos ao amigo Rubens,
ao Sr. Marco Antonio, diretor geral
da Organização de Eventos Spetacolo
Mondiale e a todos os tarefeiros e voluntários que vêm se dedicando a
este belíssimo trabalho social.
Agradecemos, também, ao Pai
Maior, por podermos ver o brilho nos
olhares dos pequeninos por receberem tão singela lembrança... por podermos notar a integração e espírito
de colaboração entre as crianças que
já vão cultivando, desde pequeninas,
sentimentos de fraternidade e amor
ao próximo.
12ª FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA
No dia 20 de outubro ocorreu em
nossa Casa a 12ª Feira do Livro Espírita do Núcleo Espírita Paz e Amor.
Como de
costume, tivemos a importante colaboração de tarefeiros e assistidos que nos
brindaram
com seus deliciosos quitutes
para nossa
lanchonete.
Mais uma vez, este
evento foi um verdadeiro
sucesso, ocasião em que
foi realizado, também, o
lançamento do livro "Assim Caminha a Humanidade", de Rafael Rios, extarefeiro de nossa Casa,
desencarnado em 17 de
dezembro de 2002.
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Textos Espíritas
ANIVERSÁRIOS DO MÊS

02 - Joaninha
04 - Edna
06 - Luiz Henrique
08 - Ronaldo
09 - Flávia Figueiredo
15 - Marisaura
15 - Rui
16 - Lucila
16 - Ruth
19 - Maria Tereza Figueiredo
26 - Alice Ferracini
29 - Ricardo Rappoli

Colaboração: Fernando Peron

(...) Não é justo esquecer os grandes serviços da igreja de Jerusalém
aos pobres e necessitados, e creio
mesmo que a assistência piedosa
dos seus trabalhos tem sido, muitas
vezes, sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de ativi-

Estamos trabalhando em
nosso novo site. Aguarde as
novidades: www.neapa.org.br

Livro do Mês
ASSIM CAMINHA A HUMANIDADE
Um dos mais credenciados estudiosos dos assuntos
concernentes à Espiritualidade, Raphael Rios realizou
em Assim Caminha a Humanidade uma análise altamente esclarecedora da realidade religiosa no Brasil
e no mundo. As reflexões desenvolvidas são estimulantes - sem deixarem de ser racionais e pertinentes e estão, aqui, despidas de emoções não desejáveis e
de interesses menos nobres.
Alguns dos temas abordados pelo livro: profecias
sobre a vinda do Messias; o desaparecimento do corpo de Jesus; herança espiritual e hereditariedade genética; cismas, heresias e
dissidências nas religiões; missão do Espiritismo perante os desafios do Terceiro Milênio.

dades, outros horizontes essenciais.
Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos
mais infelizes; mas sempre houve e
haverá corpos enfermos e cansados,
na Terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido,
mas a iluminação do espírito deve
estar em primeiro lugar. Se o homem
trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão
do Evangelho e da exemplificação do
Mestre renovaria as noções de dor e
sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço, o doente sentiria, na enfermidade mais
longa, um escoadouro das imperfeições; ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o
auxílio mútuo, e, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como
corrigendas benditas de Pai amoroso a filhos inquietos.
livro
Paulo e Estevão – Episódios Históricos
do Cristianismo Primitivo
Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito Emmanuel
FEB – Federação Espírita Brasileira

Leia, medite, estude a Doutrina
Espírita! O conhecimento é força
indispensável na solução de todos os nossos problemas!
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