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FESTA DE ENCERRAMENTO DA EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
Da redação

No dia 18 de dezembro de 2010, aconteceu a festa de encerramento de nossa Evangelização Infantil.
A festa, que contou com a participação de
todas as crianças, pais, tarefeiros e voluntários da evangelização e membros da Diretoria
do Núcleo, foi realizada no Espaço Incubadora, situado à Rua Otto de Alencar, 270.
Em meio a muita alegria e descontração,
salgados e doces à vontade, as crianças apresentaram, a todos os presentes, lindas canções
natalinas, num belíssimo coral.
Ao final da festa, as crianças receberam
ainda a visita do papai Noel que, em meio a muita alegria, iniciou a distribuição dos presentes de Natal.
Gostaríamos de aproveitar este espaço para agradecer nossa querida amiga
Patrícia e sua equipe que, frequentemente, alegram nossas crianças com doa-

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

SEGUNDA-FEIRA
19h/20h - Cursos Básicos
TERÇA-FEIRA
19h/19h10 - Diálogo Fraterno
QUARTA-FEIRA
13h30/14h30 - Assistência Espiritual
19h/20h - Assistência Espiritual

O Evangelho no seu lar
Se você tem vontade de fazer o
Evangelho no Lar mas não sabe
como, saiba que há uma equipe
do Paz e Amor que, todas as terças, às 19h45, dirige-se à casa das
pessoas interessadas que residem
nas imediações do Núcleo, com
o intuito de orientá-las no desenvolvimento do Evangelho no
Lar. Informe-se na secretaria.

QUINTA-FEIRA
19h/20h - Assistência Espiritual
SEXTA-FEIRA
19h/20h - Encontro à Luz do Evangelho
SÁBADO
9h/9h15- Evangelização Infantil
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ções várias e com as mensagens de
incentivo ao trabalho.
Agradecemos, também, as nossas queridas amigas Sonia e Cleide,
do Centro Espírita Razin, que há
muito tempo nos fornecem todas as
sacolinhas de Natal para que o Papai Noel possa entregá-las às nossas
crianças.
Nossos agradecimentos a nossa
querida tarefeira Maysa que, através
da Caixa Econômica Federal, conseguiu doações de brinquedos a todas
as crianças.
Agradecemos, enfim, a todos
aqueles que nos ajudaram a proporcionar este momento mágico às nossas crianças, colaborando nas tarefas do dia a dia e através das doações
de mantimentos, roupas, sapatos e
diversos outros itens.
Nossa Evangelização Infantil
retoma suas atividades no dia 5 de
fevereiro de 2011.
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Em combate
Seu grande amor e não conseguiu
emitir uma única palavra diante da
“Ainda não resististes até ao
magnitude de Jesus.
sangue, combatendo contra o pecaTeve a oportunidade da grando.” – Paulo. (HEBREUS, 12:4.)
de iluminação, mas preferiu man“Os que perseverarem, todater-se na aparente glória material,
nas honras da família como o nobre
via, experimentarão a resistência
até ao sangue. Não se trata aqui,
Senador Romano Públio Lentulus.
Aprendeu através da dor e do
porém, do sangue das carnificinas
e sim dos laços consansofrimento, quando
güíneos que não somenreencarnou como o escraJamais devevo Nestório, que a verdate unem o espírito ao
mos negar a
vaso corpóreo, como tamdeira glória é aquela que
misericórdia
eleva o espírito através
bém o enlaçam aos comDivina que nos
panheiros de séquito fadas suas ações na cariatende através
dade sincera e no amor
miliar. Quando o aprendo sofrimento
diz receber a dor em si
verdadeiro.
reparador.
próprio, compreendenAtravés das suas
enumeras reencarnações, mostroudo-lhe a santificante finalidade, e
exercer a justiça ou aceitá-la, acima
nos o caminho do enobrecimento
espiritual trabalhando até hoje pede toda a preocupação dos elos
consangüíneos, estará atingindo a
los irmãos em luta.
sublime posição de triunfo no comJamais devemos negar a misericórdia Divina que nos atende
bate contra o mal.” – Emmanuel (
Livro Vinha de Luz – psicografaatravés do sofrimento reparador.
Somos herdeiros de nós mesmos e
do por Chico Xavier )
Mais uma vez Emmanuel vem
nada ocorre por acaso, nenhuma
dor ocorre sem uma ação causadonos alertar sobre a responsabilidade de assumirmos a tarefa redentora, portanto devemos ser gratos
pela oportunidade que o Pai nos
ra com coragem e determinação.
oferece para a correção dos nossos
Ele, mais do que ninguém, sabe
o quanto nos arrependemos dianerros.
Se tomarmos a nossa cruz com
te da grande oportunidade perdida. Encontrou-se com o Mestre,
a finalidade verdadeira da iluminação espiritual, não haverá marsentiu a Sua autoridade moral, o
Hugo Leonardo Ferrer Rebello

Colabore
Torne-se colaborador-contribuinte do "Paz e Amor". Sua contribuição mensal é muito importante para manter as atividades desenvolvidas em nossa
Casa e dar continuidade aos nossos trabalhos na área de assistência social.
Procure nossa secretaria ou deposite qualquer quantia no Banco Itaú, agência
0047, C/C 07392-9 em nome do Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”,
CNPJ 46.515.862/0001-58.

cas de linhagem nobres, sobrenomes imponentes ou riquezas materiais que nos farão desviar do caminho redentor.
Lembremo-nos dos exemplos
de luz de Lívia Lentulus (livro Há
2000 anos – Emmanuel, psicografado por Chico Xavier), Célia (livro
50 anos Depois – Emmanuel, psicografado por Chico Xavier) e do
nobre irmão maior Francisco de
Assis. Esses irmãos superaram as
preocupações dos elos consangüíneos, compreendendo a santificante finalidade de receber a dor em si
próprios!

Livro do Mês
TRANSIÇÃO PLANETÁRIA
Estamos no
limiar da
grande transição, em que
o nosso planeta passará
da condição
de mundo de
provas e expiações para mundo de regeneração. Esta transição se dará num
processo de transformação lento
e gradual, porém, impostergável.
Nesta obra de Manoel P. de Miranda, psicografada por Divaldo
P. Franco, os leitores conhecerão
os mecanismos e as razões da ordem superior da Transição Planetária, em favor das mudanças
urgentes e necessárias que promovam o respeito às leis, à ética
e a Natureza, transformando o
homem num ser consciente dos
seus deveres para com Deus, consigo próprio e o próximo.
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Construtores da vida
Autor desconhecido - Colaboração:
Cleide Sanchez

Por mais que gostemos da vida
no corpo físico, um dia, todos morreremos, isto é fato.
Morrem os pobres e morrem
também os ricos.
Foi assim que, um dia, aquele
homem, que detinha poder e muitas
posses, foi habitar o além.
Foi recebido pelo benfeitor, encarregado de conduzi-lo à sua nova
residência.
Caminhavam calmamente por
um lugar pitoresco, com ruas calmas, um gramado extenso e grande
variedade de árvores e jardins.
Ao passarem por uma das casas,
o benfeitor mostrou-a ao homem e lhe
disse: “Observe! Aquela é a casa de
sua cozinheira.”
“Mas ela ainda não morreu”,
respondeu o homem.
Sem dar nenhuma resposta, andaram por mais algum tempo e o
orientador mostrou outra casinha
graciosa e disse: “Essa é a casa do
seu jardineiro.”
Ambas eram casas muito agradáveis. Simples, mas aconchegantes. Jardins com flores silvestres e
pássaros voejando e cantando por
entre as borboletas que pousavam de
flor em flor. Discretos regatos com
águas cantantes e cristalinas cortavam os gramados verdes.
O homem estava muito animado, pois se seus empregados teriam
moradias tão agradáveis, o que não
estaria reservado a ele, um homem
rico e poderoso?
Caminharam por mais algum
tempo, quando o benfeitor parou diante de um barraco, localizado numa

área menos clara e quase sem nenhum encanto.
Com um gesto gentil indicou ao
homem sua nova residência.
O homem teve um sobressalto.
Indignado, perguntou ao orientador:
“Como posso eu, um homem rico e
possuidor de muitos bens, morar
agora nesse barraco caindo aos pedaços? Sem dúvida deve ser uma
brincadeira!”
“Infelizmente não é, meu filho”,
falou amavelmente o benfeitor.
E acrescentou: “Todas as construções são feitas com os materiais
que vocês nos enviam diariamente
enquanto estão na Terra. São materiais invisíveis aos olhos físicos, mas
firmes o bastante para construir um
recanto sólido aqui, nesse novo mun-

do. Cada gesto nobre, cada boa ação,
cada trabalho realizado com honestidade e desinteresse, são matérias primas importantes aplicadas nos tesouros verdadeiros deste lado da vida.”
“Mas como saber disso, se ninguém me avisou enquanto estava na
Terra?”, objetou o infortunado.
“Ora, meu filho, talvez você tenha esquecido, mas há mais de dois
milênios se ouve falar de um Homem
chamado Jesus, que orientou muito
bem sobre essa questão, recomendando que se construíssem tesouros
no céu, onde nem a traça come nem
os ladrões roubam.”
Pensativo e sem argumentos, o
homem adentrou seu mísero barraco, em busca de um mínimo de conforto para sua alma inquieta.

Abraçando a imperfeição!
Quando eu ainda era um menino, oca-

Quando eu deixei a mesa naquela noi-

sionalmente, minha mãe gostava de fazer

te, ouvi minha mãe se desculpando por

um lanche, tipo café da manhã, na hora do

haver queimado a torrada. E eu nunca es-

jantar. E eu me lembro especialmente de

quecerei o que ele disse:

uma noite, quando ela fez um lanche desses,

"- Amor, eu adoro torrada queimada..."

depois de um dia de trabalho, muito duro.

Mais tarde, naquela noite, quando fui

Naquela noite, minha mãe pôs um pra-

dar um beijo de boa noite em meu pai, eu

to de ovos e torradas bastante queimadas,

lhe perguntei se ele tinha realmente gosta-

defronte ao meu pai.Eu me lembro de ter

do da torrada queimada.. Ele me envolveu

esperado um pouco, para ver se alguém

em seus braços e me disse:

notava o fato. Tudo o que meu pai fez, foi

" - Meu filho, sua mãe teve hoje, um

pegar a sua torrada, sorrir para minha mãe

dia de trabalho muito pesado e estava real-

e me perguntar como tinha sido o meu dia,

mente cansada... Além disso, uma torrada

na escola.

queimada não faz mal a ninguém.

Eu não me lembro do que respondi,

A vida é cheia de imperfeições e as pes-

mas me lembro de ter olhado para ele lam-

soas não são perfeitas. E eu também não sou

buzando a torrada com manteiga e geléia e

um melhor empregado, ou cozinheiro!"

engolindo cada bocado.

Autor desconhecido
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Festa de encerramento da Evangelização Infantil
Da redação

Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras. Por isso
decidimos colocar nesta página algumas fotos da festa de encerramento da Evangelização Infantil.
Todas estas fotos e muitas outras poderão ser vistas à cores em
nosso site: http://www.neapa.org.br/fotos.
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