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PROJETO NOVA SEDE DO NEAPA A TODO VAPOR!
Da redação

Cinco meses se passaram desde

Com a ajuda dos amigos Joel
e Paulo (esposo da Mirinha), conseguimos

o lançamento do Projeto Nova Sede

dois espaços para

do NEAPA em que divulgamos duas

nossos eventos: o

ações principais: a venda das cami-

Salão Flower’s

setas e os eventos para este ano.

Garden, no Tênis

A venda das camisetas está sen-

Clube Paulista,

do um grande sucesso. Das 196 ca-

cedido pelo nos-

misetas disponibilizadas para ven-

so amigo Rubens e

da, 176 já foram adquiridas pelos

o Clube da Comuni-

tarefeiros e assistidos da casa. E em

dade Bolsa D’água,

breve teremos novos modelos à dis-

alugado pelo Sr. Antonio

posição de todos.

por uma taxa simbólica.

Para
nosso primeiro evento

Quanto aos eventos, desde o iní-

Graças a estes amigos já estamos

estamos em busca de prendas, doces

cio, nosso grande desafio foi encon-

com dois eventos marcados para

e salgados típicos e, o mais impor-

trar locais gratuitos para realização

este ano: uma Festa Junina no dia 07

tante, voluntários para nos auxiliar

dos mesmos. Foram vários meses

de junho, sexta-feira às 19h30 e uma

na montagem e desmontagem de

procurando um local que nos ofere-

Noite da Pizza, evento que será di-

toda a estrutura do evento e para tra-

cesse ao menos um valor acessível

vulgado nos próximos meses.

balhar nas barracas de doces, salga-

para que pudéssemos viabilizar esta

Buscaremos, a partir de agora,

dos e brincadeiras.

intensificar nossas ações para levan-

Criaremos frentes de trabalho

Muitos contatos, muitas negati-

tarmos fundos para adquirirmos nos-

para que cada pessoa interessada

vas, mas com auxílio dos amigos do

sa nova sede. E para isso precisaremos

possa auxiliar naquilo em que mais

Alto e dos tarefeiros e assistidos do

da colaboração de todos.

se identifica.

ação.

Núcleo, as portas foram se abrindo

Durante a semana e nos próxi-

e, hoje, temos a alegria de informar

mos informativos estaremos divul-

a todos que espaço para nossos even-

gando mais detalhes dos eventos!

tos não é mais um problema!
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Campanha do agasalho
Estamos necessitando de roupas de inverno para as crianças carentes da Evangelização
Infantil, de 5 a 14 anos de idade, bem como cobertores usados para assistir as famílias
dessas crianças.

Caso queira participar, fale conosco
pessoalmente nos dias de trabalho
da Casa ou envie um e-mail para
nova-sede@neapa.org.br.
Contamos com a participação de
todos para que, juntos, possamos
tornar realidade este nosso sonho:
adquirir uma nova sede para nosso
Núcleo!
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Encontro marcado com o Irmão Karl
Da redação

encontram-se desligados, fora de

espirituais que acompanham os

área,..., acabam por impossibilitar o

seus passos, não tenham dificulda-

Os seres humanos, a cada dia, se

habitual contato entre as pessoas,

de em contatá-lo e, por consequên-

veem expostos às mais diversas ocor-

comprometendo, prejudicando o

cia, presenteá-lo com suas incompa-

rências, proporcionando-lhes um

fluir das suas vidas, pois, acostuma-

ráveis benesses.

manancial de informações e experi-

dos as benesses que tais aparelhos

ências, enriquecendo o seu acervo de

lhes proporcionam, sentem-se como

conhecimentos, vendo-se incitados

que perdidos, alienados de todos,

a interagir de conformidade com os

ansiosos para que os contatos se

pendores das suas almas.

reestabeleçam e tudo volte a norma-

Sem olhos, de um instante para

lidade.

outro, se veem surpreendidos pelas

É notório que com o inexorável

cenas que o mundo, diante deles, faz

passar do tempo, mais e mais vamos

desfilar, estimulando-os a atitudes

nos sentindo cativos destes

de aceitação, repúdio, omissão, pas-

aparelhinhos fabulosos que, gradu-

sividade, revolta,...

almente, passam a nortear, a dirigir

Seus ouvidos, sentem-se envol-

as nossas vidas de relação.

vidos pelos sons diversos que os cir-

Fazendo uma analogia com o

cundam, despertando-lhes emoções,

que acabamos de grafar, sentimo-

sensações, sentimentos, desvendan-

nos impelidos a dizer que nossa

do-lhes a intimidade.

glândula pineal - no dizer do espíri-

Os momentos de alegria, de tris-

to André Luiz - “a glândula da vida

teza, de indiferença, mesclam-se im-

mental”, ou seja, nosso celular espi-

pulsionando-os às mais diversas

ritual, através da qual recebemos

manifestações, condizentes com o

informações que “eles”, os espíritos,

grau de entendimento cultural, religi-

nos enviam e que para “eles”, ende-

oso, social,... de que são possuidores.

reçamos.

Neste emaranhado de situações

Todavia, em grande parte das

em que as criaturas se veem envolvi-

vezes, mantemos este nosso sensível

das, amarradas, impelidas, por vezes

celular espiritual desligado, fora de

a participar, interagir, não é inco-

área, impossibilitando, assim, que os

mum se deixarem abraçar pelos ten-

amigos do além conosco venham a

táculos egoísticos e pegajosos do

se comunicar, direcionando-nos li-

mundo, distanciando-se, gradual-

ções, alertas, conselhos, conheci-

mente, do doce regaço de Jesus.

mentos, bondade, sabedoria, auxili-

Nos dias atuais, com a utiliza-

ando-nos em nossa jornada, tornan-

ção irrefreável dos aparelhos celula-

do menos áspero o chão dos nossos

res, presentes no cotidiano de

caminhos.

incontáveis pessoas, em todo o mun-

Por estas razões, querido leitor,

do, facilitando o diálogo, as informa-

procure manter o seu celular espiri-

ções, as providências, as ações de

tual ligado, pelo menos alguns mi-

todas as espécies, quando, por vezes

nutos por dia, para que os amigos

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.

Campanha do Evangelho
Há, aqui no Núcleo, alguns irmãos que não têm sido beneficiados com a leitura do “Evangelho Segundo o Espiritismo”,
em virtude de não terem condições financeiras para adquirílos na Livraria. Se você tiver, em
casa, um (ou mais) exemplar(es)
desse livro que possa doar, ajude-nos nesta Campanha do
Evangelho, entregando sua doação na Secretaria do Núcleo,
para que possamos encaminhá-la a quem necessite.
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A estrela da minha vida!
facilidades desvirtuam a caminhada

Com suas palavras simples, segu-

por Adriano de Castro Filho em

dos jovens, as palavras daquela que-

ras e carinhosas tocou o meu coração

18/10/2005

rida amiga ecoavam nos meus ouvi-

e disse: filho o melhor caminho a se-

dos e chegavam ao meu coração e

guir é aquele em que sentir que po-

conseguia conter-me, no afã da mi-

derá atingir o futuro, e o seu coração

nha adolescência.

sentir a felicidade de ter atingido o

Um amigo. Mensagem recebida

Lembro da minha infância, daquela época em que a vida parecia
não ter nenhum obstáculo, nenhu-

De quando em quando voltava

ponto em que poderá retribuir tudo

ma dificuldade e que tudo era fácil,

a procurá-la para me reabastecer

que Deus lhe proporcionou até ago-

possível de conseguir e de obter.

com sua sabedoria!

ra. Vários caminhos existem, mas, só

Naquela época, foi de grande

Consegui vencer, ultrapassar o

um, um único, é o que o seu coração

importância conviver com uma jo-

turbilhão da adolescência e chegar

almeja! E ele filho só você, poderá

vem senhora, simples, humilde, mas,

ao início da vida adulta, quando

senti-lo. E quando senti-lo siga firme

de uma grande sabedoria.

deveria tomar decisões sobre o meu

sem vacilar para atingir o seu ideal.

Como gostava de estar junto da-

amanhã, o caminho a seguir.

E mais uma vez aquela senhora

quela senhora! Como gostava de

Vários caminhos me foram apre-

simples e sábia me ajudou. Hoje sin-

ouvi-la, vê-la explicar o que signifi-

sentados e tantos desejos vieram ao

to uma saudade imensa por não tê-

cava a vida. O que o amanhã signifi-

meu encontro e eu não tinha ainda

la junto a mim. Não canso de agra-

cava para cada um de nós e que este

uma decisão segura a tomar.

decer a Deus, por ter dado-me esta

amanhã estava intimamente ligado
à maneira como estávamos vivendo

Novamente lembrei-me daquela
amiga e tornei a procurá-la.

mãe tão querida que foi a estrela da
minha vida!

aquele momento.
Que a vida não se resumia unicamente, na fase que estava vivendo.
Que deveria prepara-me, ampliar os
meus conhecimentos para poder
entender e estar em condições de seguir e caminhar rumo ao futuro.
Ela me explicava de uma forma
tão clara, tão fácil de compreender
que tudo aquilo penetrava o meu
interior, sem que eu perdesse o encanto da minha infância, sem temer
seguir em frente.
Por isto não canso de reverenciar esta querida amiga que Deus colocou em meu caminho. Graças a ela
preparei-me melhor para a vida!
Mesmo após atingir a adolescência, época conturbada, quando a
mente quer ir para frente, mas, as
condições ainda não permitem. Época que as tentações e muitas vezes as

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa / 2.º horário: início das atividades
SEGUNDA-FEIRA
19:00 / 20:00 - Cursos Básicos
TERÇA-FEIRA
19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2
QUARTA-FEIRA
13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
QUINTA-FEIRA
13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
SEXTA-FEIRA
19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas
SÁBADO
09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil
12:00 / 12:00 - Mocidade
DOMINGO
08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
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Diante da noite não acuse as trevas,
aprenda a fazer luz
Texto extraído do Caderno de Temas

e esperança, por quanto tempo nos-

fazer a luz diante das trevas, diante

de Daniella da Costa Benicada, alu-

sos pensamentos continuam positi-

da escuridão que nos encontramos,

na do Curso de Aprendizes do Evan-

vos e quanto nós resistiremos a nos

temos sempre que ter fé e pensamen-

gelho e Reforma Íntima.

sintonizar com as energias e espíri-

tos positivos, só assim conseguire-

tos inferiores. Por isso é fundamen-

mos fazer e acender essa luz na es-

tal que nesses momentos saibamos

curidão.

Procuramos diversas desculpas
para as faltas cometidas por nós durante o nosso dia. Achamos desculpas para tudo que fazemos de errado, sempre temos uma resposta
pronta para justificar tudo e, na mai-

Mãe querida

oria das vezes, nunca estamos nessas justificativas. É comum falarmos:
“só fiz isso porque fulano me tirou a

Pai João. Mensagem recebida por
Adriano de Castro Filho - 13/05/2000

paciência” ou “fiz aquilo por causa da

tes e graças à sua paciência, dedicação e perseverança, suas palavras
foram penetrando em meu espírito e

situação em que estou...” Parece que

Mãe querida, mãe amada não te-

nos momentos difíceis de minha

nos conformamos com estas descul-

nho palavras suficientes que possam

vida, recordava sempre sua presen-

pas, é como se fosse um consolo, como

definir o que representas para mim!

ça, almejando que estivesse junto de

se nós tivéssemos feito a nossa parte e
tiramos a nossa culpa das costas.

Lembro bem dos momentos de
amor e carinho que me dedicastes,

mim para amparar-me, encorajar-me
e com seu amor aconselhar-me.

Entretanto, esses pensamentos

mesmo sabendo que com a minha re-

Mãe amada e querida, tenha cer-

são totalmente equivocados, temos

beldia não lhe desse a devida atenção.

teza de que seus ensinamentos per-

que fazer a diferença quando nos

Na sua ternura entendia que na-

manecem bem fundos no meu cora-

encontramos em situações difíceis e

quele momento, a energia do seu

ção. Hoje o que sou e possuo devo a

não deixar que esse momento tome

amor, encontraria guarida em meu

você, minha amada!

conta da gente e nos influencie.

coração mesmo sem eu perceber.

São nesses momentos que Deus

Hoje, mãe querida, compreendo

nos testa, testa até onde vai nossa fé

perfeitamente tudo que me ofereces-

Onde estiveres saiba que seu filho envia-lhe vibrações de muito
amor e paz.

Estamos Aqui!!! é um informativo mensal do Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor” - Rua Muniz de Souza, 72 - Cambuci - 01534-000 - São Paulo - SP www.nucleopazeamor.org.br - divulgacao@nucleopazeamor.org.br - CNPJ n.º 46.515.862/0001-58 - Produção, Digitação e Editoração: Alexandre Ferreira e Suzana Aparecida
da Costa Ferreira - Conselho Editorial: Marcial Ferreira Jardim e Job Gil Ferreira - Publicação mensal: 300 exemplares.
Diretoria (2013 a 2015): Presidente: Marcial Ferreira Jardim; Vice-Presidente: Adriano de Castro Filho; 1.º Secretário: Izaura Kawachi; 2.º Secretário: Ronaldo Ruiz Padilla;
1.º Tesoureiro: Luiz Henrique Prado Salvador; 2.º Tesoureiro: Nelson Labate - Diretores de Áreas (2013 a 2015): Assistência Espiritual: Marcial Ferreira Jardim; Assistência
Social, Infância e Mocidade: Sonia Ferraz Ferreira; Contábil: Adrião Grandino; Divulgação: Alexandre Ferreira; Ensino: Alcione Camanho Frigoglietto; Eventos: Adriana
M. T. C. Jardim; Patrimônio: Job Gil Ferreira - Conselho Fiscal (2013 a 2015): Efetivos: Cíntia M.ª Pimphari Varella, Francisco José R. Bueno e Ricardo Rossi Roberto;
Suplentes: Flávia Vidal Figueiredo e Helena Sueli Paulillo. Presidente de Honra: Oscar Camanho.
Agradecimento especial à Lyons Artes Gráficas (Rua Cel. Francisco Inácio, 323 - 04286-000 - Moinho Velho - São Paulo - SP - Tel. 11 2261-5403) pela reprodução gratuita
deste informativo.

