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Novos professores para nossa Evangelização
VALKIRIA TAKAHARA REBELLO - COORDENADORA DA EVANGELIZAÇÃO INFANTIL

Nos dias 23 e 24 de julho, nós do NEAPA Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor, junto a Casa
amiga GAE - Grupo Assistencial Esperança, realizamos
o Curso de Formação e Reciclagem de Educadores da
Evangelização Infantil 2016.
O curso, além de reunir os trabalhadores da área,
recebeu também novas pessoas interessadas no trabalho junto às crianças nos dois Centros Espíritas.
A nossa querida companheira, Eliane Laghetto,
abordou questões como a perspectiva educativa da Doutrina Espírita, os níveis de consciência do ser integral,

Os conteúdos trabalhados no Curso com cer-

o olhar e a escuta com a criança e a família na ação

teza vão oferecer subsídios importantes para o nosso tra-

evangelizadora espírita, a busca do aprimoramento na

balho de Evangelização.

proposta da evangelização, e o compromisso do educador espírita.

Agradecemos a acolhida carinhosa do Sr. João e
da Sra. Daisy Laghetto, que nos receberam com um carinho maternal, pelo almoço e lanches da Áurea, pelos
conhecimentos da Eliane que nos alimentaram a alma,
por toda a equipe de apoio do GAE e por todas as participantes que trocaram aprendizado e como uma linda equipe terminamos o curso inspiradas em servir ao
Nosso Querido Amigo JESUS.
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Manual de trânsito moral - Parte 3
ANDRÉA TIRLONE

Neste mês, as últimas placas de trânsito que nos

Evite ultrapassar seus próprios limites bem como ferir

mostram algumas regras que devemos seguir para nos

aos que o cercam. Pense no exemplo de

ajudar em nossa reforma íntima:

Jesus que vê todos os nossos corações e

Aceite os limites
do bom convívio...
Cada um tem o seu

pensamentos e sempre desculpa nossas
faltas.
Lembre-se: Estamos na escola da

espaço e momento para se desenvolver... Evite reclamar

vida. O perdão não deve vir da boca

dos direitos transgredidos pelos outros. Quando silen-

mas do coração. Sejamos bons, hu-

ciamos, despertamos muito mais quem, distraído, não

mildes e tranquilos. Perdoar 70 ve-

percebeu a infração.

zes 7 cada erro, ofensa. É isso o que o Evangelho nos

Evite fazer observações chocantes.

diz... E Emmanuel completa: responda sempre da mes-

Cuide para atenuar o que for pontuar

ma forma, ou seja, mantenha o equilíbrio, independen-

a alguém. Lembre-se: ninguém gosta

temente das circunstâncias.

de ser informado publicamente dos

Dê preferência: A desculpar quem

erros cometidos. Seja discreto e aproveite o momento

utilizou-se mal das palavras, atitu-

para educar, orientar, sensibilizar sobre o ocorrido para

des ou ações... Pedir desculpas se fe-

que tudo volte a transcorrer tranquilamente.

riu alguém... Apagar ressentimentos...

Esteja disponível ao longo da estrada

Deixar que a compreensão guie suas palavras e seus

da vida para auxiliar! Não traga críticas,

atos... Lembre-se: Todos cometemos erros. Primeiro

censura nos lábios. Apenas use de conse-

perdoe-se e depois perdoe o próximo.

lhos velados. Lembre-se de ouvir mais do

Respeite a vida, a conduta do trânsito moral! Na

que falar. Esteja disponível para ouvir,

dúvida, não ultrapasse! Repeite sempre os que te cer-

sempre! Aproveite o lar como ambiente de crescimen-

cam e o seu interior também!

to, observando o comportamento dos que conosco
convivem e esclareça-os sempre que for possível.
Quando se julgar superior aos outros,
lembre-se que está sendo insensato e

PROJETO AMARELINHOS

responderá por seus atos. Assim, esta-

Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

cione e reveja seus objetivos de vida.
Perdoe sempre. Pergunte-se: que pensaria eu se visse

Luís: 99658-4715

alguém fazendo o que eu faço? Verifique se está julgan-

Junior: 97320-5008

do na mesma medida com a qual avalia.
Evite desentendimentos e discussões. Silencie o revide, justificativas ou
defesas que desequilibrem o emocional.

Visite a página do projeto no Facebook e
conheça um pouco do nosso trabalho:
facebook/projetoamarelinhos.
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4ª Noite da Pizza do Neapa!
HUGO REBELLO E ALEXANDRE FERREIRA

Nessa 4ª edição da Noite da Pizza temos o prazer de apresentar a FAMIZZA (Família da Pizza).
É um grupo de Amigos e Voluntários que, desde o ano de 1996, vem ajudando entidades filantrópicas, através da preparação de pizzas para eventos.
A Famizza preparará 5 sabores de pizzas salgadas:
atum, calabresa, escarola, marguerita e mussarela.
O grupo disponibiliza a equipe que, desde cedo,
prepara toda a massa e monta as pizzas, sem custo algum para nossa Casa. Precisaremos apenas fornecer os
ingredientes, e para isto, contamos novamente com a
ajuda de todos: o painel com os ingredientes necessári-

angariar recursos para aquisição, em um futuro próxi-

os já está no nosso mural.

mo, de uma nova sede para nossa Casa.

Serão somente 300 convites, que já estão à ven-

Ah! E é claro... quem quiser nos ajudar trabalhan-

da na secretaria do Núcleo por R$ 40,00 (criança até

do no dia do evento, será muito, muito bem-vindo!

10 anos não paga). Lembramos que toda a arrecadação

Basta adquirir seu convite e deixar o nome na lista que

deste evento é destinada ao Projeto Nova Sede que visa

disponibilizamos na secretaria. Mas corra, pois as vagas são limitadas...
Nesse ano, o evento terá a grata oportunidade de

ATIVIDADES DO NÚCLEO
1.º horário: abertura da Casa
2.º horário: início das atividades
Segunda-feira
19:00 / 20:00 - Cursos Básicos
Ter
ça-feira
erça-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 e Mocidade
Domingo
08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

ser realizado no Cisplatina Clube, localizado no bairro
do Ipiranga, na rua Brigadeiro Jordão, 297. Haverá
serviço de valet no local por R$ 15,00.
Com a colaboração de todos e a participação dos
novos voluntários, certamente faremos a diferença além
é claro de um excelente evento e deliciosas pizzas.
Venha participar conosco !!!

Que eu jamais me esqueça que Deus
me ama infinitamente, que um pequeno
grão de alegria e esperança dentro de cada
um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois... A vida é construída nos
sonhos e concretizada no amor. - Chico
Xavier
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Fraternidade
AUTOR DESCONECIDO - COLABORAÇÃO: EDSON DAS NEVES

Ser fraterno, é demonstrar ao outro todo nosso
carinho,dedicação e amor sem esperarmos nenhuma
recompensa por isso.
A fraternidade mais adiante será a união de todos os povos da humanidade, onde a paz reinará e a
união fará a força para a conquista de objetivos maiores, que com certeza não são de cunho material, mas
sim a evolução moral de cada um de nós.
Mas para que isso aconteça devemos começar a
mudar nossas atitudes em relação ao próximo, que

rir conhecimento de vida e nos tornarmos pessoas
melhores.
Temos objetivos a cumprir e somente juntos
chegaremos à plenitude desses objetivos, que é nos
amarmos como verdadeiros irmãos.
Tenha sempre em mente, que nenhum de nós
está a passeio nesta vida, todos têm algo a fazer.
Façamos então a nossa parte para contribuir com
o objetivo maior, que é a fraternidade entre todos os
irmãos.

muitas vezes nos levam ao reverso da fraternidade.
Porque construímos em nós redomas egoístas,
onde não somos capazes de dar uma palavra amiga ou
um abraço.
Muitos de nós ainda estamos preocupados demais conosco mesmo, e não percebemos que irmãos
ao nosso lado precisam de nós e da nossa ajuda para
continuarem a caminhada.
Não podemos esquecer, que somos uma individualidade sim, mas que necessitamos uns dos outros
para conquistar nossa melhora interior.
E é através do auxílio as dificuldades dos nossos
semelhantes, que teremos condições de crescer e adqui-

facebook.com/neapa

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!
Embora filantrópica, nossa Casa não está isenta de despesas como água, luz, tarifas públicas, produtos de limpeza, descartáveis, serviços de manutenção, sem falarmos dos encargos para manter
nossos trabalhos sociais.
É somente através das doações espontâneas de
todos que conseguimos manter a qualidade de nosso
atendimento.
Caso queira colaborar conosco, sua doação
poderá ser feita diretamente em nossa Secretaria
em espécie, cheque, cartão de
débito ou através de depósito
em conta bancária: Itaú
(341), agência 0644,
conta corrente nº
06889-2.
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