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NOSSA PRIMEIRA FESTA JUNINA!!!
Da redação

Alegria e muita empolgação!!!
Este é o nosso sentimento após a realização do primeiro evento do Projeto Nova Sede do Núcleo!
Apesar da correria e do pouco
tempo para preparar todo o evento,
o resultado foi bastante animador,
deixando o sentimento de “quero
mais”!!!
Isto não seria possível sem a participação de todos: tarefeiros e assistidos do Núcleo, empresas e demais
amigos que se sensibilizaram com
nossa causa e não mediram esforços

os comes e bebes e com as prendas

Agradecer, especialmente, aos

para nos ajudar!

para as brincadeiras. Foram tantas

amigos espirituais, aos mentores

doações que quase já temos refrige-

desta Casa querida que nos inspi-

rante suficiente para nosso próximo

ram, nos dão coragem para vencer os

evento, além de inúmeras prendas

obstáculos e nos abrem caminhos

para nossa Festa Junina de 2014!

para que possamos concretizar nos-

Por isso, estamos dedicando este
espaço para agradecer!
Agradecer aos voluntários que
não mediram esforços para nos aju-

sos objetivos.

dar com a montagem e desmonta-

Agradecer, também, pela com-

gem das barracas, com a colocação

preensão e pelo apoio dos que não

E, finalmente, agradecer pelos

da decoração e com a limpeza do

conseguiram comprar seus convites!

elogios que nos fortalecem e nos dão

salão. Aqueles que saíram correndo

Agradecer aos que adquiriram seus

ânimo para prosseguir em nossa jor-

em busca dos materiais de última

convites mas, na impossibilidade de

nada e, também, pelas críticas que nos

hora. Aos que enfrentaram o calor da

estarem presentes, devolveram-nos

mostram onde precisamos melhorar!

cozinha e da churrasqueira, aos que

para que outras pessoas pudessem

Obrigado a todos! Obrigado por

estavam sempre de prontidão para

ir em seus lugares... Ninguém solici-

nos fazerem acreditar que o sonho de

limpeza e reposição de papéis dos

tou o reembolso do dinheiro!

termos uma nova sede é possível!!!

banheiros e aos que abriram mão

Agradecer a todos que, literal-

das possíveis avarias em seus carros

mente, vestiram a camisa do nosso

e transportaram as madeiras e ferra-

time, aqueles que compraram e con-

gens das barracas...

tinuam comprando nossas camise-

Agradecer aos que compraram
seus convites e ainda ajudaram com

tas... Os novos modelos já estão disponíveis na secretaria do Núcleo!
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Mais agradecimentos e fotos
Da redação

Não poderíamos deixar de agra-

FRIGORÍFICO FRIG BRASIL

Nosso muito obrigado a todos

(Rui Antunes), pela doação de todo

estes parceiros por acreditarem em

o churrasco do evento!

nosso trabalho!

decer algumas empresas e institui-

LYONS ARTES GRÁFICAS

Abaixo, algumas imagens do

ções que colaboraram muito conosco

(Daniel), pela impressão dos convi-

evento. Outras fotos no Facebook:

nesta nossa Festa Junina:

tes e todo material de divulgação.

www.facebook.com/neapa.

CLUBE DESPORTIVO MUNI-

PADARIA PRIMÍCIA DOS

CIPAL BOLSA DÁGUA (Sr. Anto-

PÃES (Sr.Alves), pela doação de do-

nio), pela disponibilização do salão

ces e salgados.

e de toda a estrutura do clube a um
preço simbólico.

ROTATI EMBALAGENS (Tatiane), pela doações dos descartáveis.

COLÉGIO JULIO PEREIRA

TÊNIS CLUBE PAULISTA e

LOPES (D. Nilza, Encarnação e José

BUFFET FLOWER’S GARDEN

Carlos), pelo empréstimo de todas as

(Cleuza, Marcia, Rubens e Nubia),

barracas, tendas, bancadas, brinca-

pelo empréstimo da decoração da

deiras e bingo!

festa!

Novas camisetas!
Da redação

Dois novos modelos de camisetas já estão disponíveis para venda
em nossa Secretaria, incluindo um
modelo para as crianças.
O valor de cada camiseta do projeto é de R$ 25,00.
Caso não encontre o modelo desejado no seu tamanho, deixe seu
nome completo, e-mail de contato, modelo e numeração da camiseta para que
possamos encomendá-la com nosso fornecedor.
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Noite da Pizza: nosso próximo evento!
Da redação

Nosso próximo evento já está
marcado: 3 de agosto, sábado, a partir das 19h30, no salão do Tênis Clube Paulista, que fica localizado na
Rua Gualaxo, 285, Paraíso.
O rodízio dará direito às pizzas
salgadas, pizzas doces e refrigerantes. O valor do convite é de R$ 35,00
sendo que crianças até 7 anos não
pagam.
Os convites estarão disponíveis
para todos a partir do dia 8 de julho
e devem ser adquiridos na secretaria
do Núcleo.
A apresentação do convite no
dia do evento é obrigatória e dará
direito à participação em um sorteio

Cantinho da Cozinha (atendendo a pedidos)

de duas bicicletas Caloi 100 Sport,

CARNE LOUCA DE SOJA (Sonia)

generosamente doadas pelos nossos

Ingredientes: proteína de soja (escura) texturizada, em pedaços, tomates, cebola, alho, sal, salsinha, pimentão verde e vermelho, azeitonas, óleo,
shoyo e vinagre.

amigos Amara e Elcio Binstok.
Vale ressaltar que esta festa não
seria possível sem o apoio do Buffet
Flower’s Garden, através de nosso
amigo Rubens, que nos cedeu, gratuitamente, o salão e toda a infraestrutura para a realização do evento!
Não perca mais esta festa de
nosso Núcleo! Garanta seu convite!
Esperamos por você!

Modo de preparo: dar uma fervida na soja, coar, lavar e espremer bem.
Cortar em fatias e picar (reservar). Fazer um refogado com os tomates,
cebola, alho, pimentões picados, azeitonas e óleo. Jogar a soja reservada
colocando sal a gosto. Cozinhar um pouco até formar um caldo grosso.
Em seguida, colocar um pouco de vinagre e shoyo, por mais ou menos 10
minutos. Desligar o fogo e acrescentar bastante salsinha.
QUENTÃO SEM ÁLCOOL (Alcione)
Ingredientes: 1 xícara de chá de açucar, 1 litro de água, 150g de gengibre
fatiado fino, 8 cravos da Índia, 10g de canela em pau (ou a gosto).
Modo de preparo: derreter o açucar até dourar. Acrescentar o gengibre e
as especiarias, mexendo bem para não queimar.Acrescentar água e deixar ferver.

“A alegria de fazer
o bem é a única felicidade verdadeira.” (Léon Tolstoi)

VINHO QUENTE SEM ÁLCOOL (Maria Cristina)
Ingredientes: 1 litro de suco de uva, 300ml de água, 2 xícaras de açúcar,
50g de gengibre picado, cravo da Índia a gosto, canela em pau a gosto, 1
maçã vermelha grande cortada em cubinhos, 1 abacaxi cortado em cubinhos.
Modo de preparo: queime o açúcar, acrescente o gengibre a canela e o
cravo. Acrescente a água e o suco de uva. Deixe ferver por 20 minutos,
abaixe o fogo, acrescente as frutas e deixe ferver mais 20 minutos.
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Mensagem do Irmão Karl
Da redação

Ao colocarmos um DVD em determinado aparelho, ávidos para

damentalmente, no exercício da hu-

plano espiritual que os assistem, ab-

mildade, caridade e amor, dentro e

sorvendo suas essências, para, en-

fora da casa espírita na qual se en-

fim, sentirem-se confiantes para

contram filiados.

transmití-las para aqueles irmãos de

desfrutarmos das imagens e dos

Ao se conscientizarem destas

jornada que lhes derem o privilégio

sons nele contidos, não é incomum

prementes necessidades de aprimo-

da escuta, cumprindo, assim, o no-

sentirmo-nos frustrados quando os

ramento, acabarão por conseguir

bre papel que a mediunidade com

nossos olhos e os nosso ouvidos

decifrar as mensagens provindas do

Jesus, amorosamente, lhes conferem.

nada veem e nada escutam, pois,
simplesmente, o DVD não conseguiu ser decodificado.
Todavia, ao colocarmos o mesmo
DVD em um outro aparelho, às ve-

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

zes de menor recurso, agradavelmente surpresos, constatamos que o

SEGUNDA-FEIRA

mesmo

19:00 / 20:00 - Cursos Básicos

conseguiu

ser

lido,

decodificado, proporcionando-nos,

TERÇA-FEIRA

por conseguinte, momentos de en-

19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2

tretenimento e deleite.

QUARTA-FEIRA

Por analogia, isto também poderá ocorrer com alguns médiuns no

13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

exercício da psicofonia ou da psico-

QUINTA-FEIRA

grafia com as quais o Além os pre-

13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

senteia, pois, por vezes, não conseguem descodificar o conteúdo das

SEXTA-FEIRA

mensagens que lhes estão sendo en-

19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas

viadas pelos espíritos que os assis-

SÁBADO

tem pois, ainda, lhes falta a confian-

09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e Mocidade

ça necessária para exteriorizá-las.

DOMINGO

Isso ocorre devido ao pouco em-

08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

penho nos estudos, na leitura e, fun-
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