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Uma trajetória de trabalho, fraternidade e muito amor!
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O nosso esforço
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Adriano de Castro Filho
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Vovó Felicidade - Mensagem
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ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa
2.º horário: início das atividades

rançados e revoltados com a vida,

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, dirigese 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.

que deveriam enxergar um amanhã

SEGUNDA-FEIRA
19h/20h - Cursos Básicos
TERÇA-FEIRA
19h/19h10 - Diálogo Fraterno
QUARTA-FEIRA
13h30/14h30 - Assistência Espiritual
19h/20h - Assistência Espiritual
QUINTA-FEIRA
19h/20h - Assistência Espiritual
SEXTA-FEIRA
19h/20h - Encontro à Luz do Evangelho
SÁBADO
9h/9h15- Evangelização Infantil

COMUNICADO
Visando a elaboração das novas listas de tarefeiros e voluntários da Casa, solicitamos, a todos, o favor de providenciarem, até o dia 30 de abril do corrente ano (2012), caso haja
necessidade, as devidas alterações dos dados pessoais constantes nas listas atuais. Para tanto, ficará, à disposição de todos,
na Secretaria do Núcleo, uma lista para consulta e retificações
que se fizerem necessárias, bem como uma lista em branco destinada àqueles que, por qualquer motivo, deixem de constar
nas listas atuais.
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Estamos sempre recomeçando!
Pai João - Mensagem recebida
por Adriano de Castro Filho

rarmos uma nova trajetória para ter-

plano espiritual durante o repouso

mos um final melhor amanhã.

físico para ajudá-los na mudança do

Filhos, não deixem de ouvir suas
Todos os dias retornamos à jor-

“consciências” que podem ser lem-

nada da vida. A vida é uma sequên-

branças da viagem que fizeram ao

caminho!
Que a paz e o amor de Jesus envolvam seus corações.

cia de atividades marcando, diariamente, os nossos feitos bons ou não,
como aqueles que ainda não estão envoltos em vibrações boas e positivas.
Deus nosso Pai, justo e bom, permite que a cada noite ao nos colocarmos ao leito para o merecido repouso, nosso espírito possa ser transportado ao encontro daqueles que se
propõem a nos orientar para que meditemos sobre o rumo que estamos
dando à nossa existência.
Com isto, esperam nos despertar
para alterarmos a rota que vimos
dando à nossa vida a fim de prepa-

Colabore
Torne-se colaborador-contribuinte do "Paz e Amor".
Sua contribuição mensal é
muito importante para manter as atividades de nossa
Casa e dar continuidade aos
nossos trabalhos na área de
assistência social.
Procure nossa secretaria ou
deposite qualquer quantia em
nome do Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”.
CNPJ: 46.515.862/0001-58.
Banco: Itaú (341).
Agência: 0047.
C/C: 07392-9.

MENSAGEM DE CHICO XAVIER
“Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que
merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu
adiantamento.
Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades... nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas.
Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para
a sua realização.
Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com
tua própria afinidade.
Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle.
Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo
aquilo que te rodeia a existência.
Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes.
São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência.
Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos.
Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor.
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.”

Cantinho da Cozinha
(Extraída do livro “Cozinhando sem Crueldade”, de Ana Mª Curcelli)

SOPA DE CEBOLA
Ingredientes: 2 cebolas picadas, 2 colheres de sopa de
margarina, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 litro de
água, sal e pimenta a gosto.
Modo de preparo: Refogue as cebolas na margarina derretida e junte a farinha. Despeje a água e salgue. Assim que ferver, abaixe o
fogo e cozinhe até que engrosse. Sirva quente com pão torrado.
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O trabalho
Um amigo - Mensagem recebida em 19/07/2005
por Adriano de Castro Filho

Na lida o trabalhador deve estar sempre pronto para a tarefa,
porque ele não sabe se amanhã nova oportunidade lhe será oferecida. Portanto, deve iniciar o trabalho quando ele surge. É trabalhando que evoluímos, é trabalhando que aprendemos e é trabalhando que crescemos.
Através do trabalho vamos exercitando o nosso interior, vamos
colocando em prática todos os sentimentos e todo aprendizado adquirido.
O trabalho representa o coroamento daqueles que se prepararam para ele. Por isto quero enaltecer o trabalho, quero falar o que
ele representa, o que significa para o espírito.
Através do trabalho o espírito redime o seu passado, dedicando parcela do seu tempo, do seu conhecimento, do seu amor para
que outros tenham a oportunidade de compreender que a vida representa nova chance que Deus oferece a cada um, para poder resgatar os compromissos assumidos, por não ter, em existência anterior, realizado tudo o que poderia.
O trabalho é o que de mais representativo tem o espírito na sua vida,
porque está recebendo a oportunida-

AVISO IMPORTANTE

de que pediu para servir e principalmente para amar!

www.neapa.org.br

A partir do dia 3 de abril o trabalho da sexta-feira (Encontro à Luz do Evangelho - A2) passará a ser realizado às
terças-feiras com início às 20 horas e o trabalho da terça-feira (Diálogo Fraterno – Entrevistas) passará a ser realizado às
sextas-feiras a partir das 19 horas.
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