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Recomecemos
EMMANUEL/ CHICO XAVIER - COLABORAÇÃO: RICARDO ROSSI

Não conserves lembranças amargas.

Recomecemos, pois, qualquer esforço com fir-

Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de

meza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta,

fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracas-

menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma

saste no empreendimento. Colheste abandono. Pade-

perda real.

ceste desilusão.
Entretanto, recomeçar é benção na Lei de Deus.
COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

A possibilidade da espiga ressurge na sementeira.
A água, feita vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte.
Torna o calor da primavera, na primavera seguinte.
Inflama-se o horizonte, cada manhã, com o fulgor do Sol, reformando o valor do dia.
Janeiro a Janeiro, renova-se o ano, oferecendo
novo ciclo ao trabalho.
É como se tudo estivesse a dizer: "Se quiseres,
podes recomeçar".
Disse, porém, o Divino Amigo que ninguém

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 dinheiro, cheque, cartão de débito ou através
de depósito em conta bancária: Itaú (341), agência 0644, conta corrente nº 06889-2.

aproveita remendo novo em pano velho.
Desse modo, desfaze-te do imprestável. DesvenDoutrina Espírita .................................................... 02

cilha-te do inútil.
Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora
as aflições improfícuas.

A vida é uma dança ............................................... 03
Paz e luz .......................................................................... 04

COMUNICADO
Visando a elaboração das novas listas de tarefeiros e voluntários da Casa, solicitamos, aos mesmos, o favor de
providenciarem, até o dia 30 de abril do corrente ano (2016), 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. É importante salientar que, por motivo de entrega para
impressão, não haverá possibilidade de serem feitas alterações e inclusões após essa data.
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Doutrina Espírita
EMMANUEL / CHICO XAVIER - COLABORAÇÃO: HUGO REBELLO

Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste
a Doutrina Espírita, não lhe negues fidelidade.

Toda religião erguida em princípios nobres,
mesmo as que vigem nos outros continentes, embora

Toda religião é sublime. No entanto, só a Dou-

nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No

trina Espírita consegue explicar-te os fenômenos

entanto, só a Doutrina Espírita nos oferece a chave

mediúnicos em que toda religião se baseia.

precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho.

Toda religião é santa nas intenções. No entanto,

Porque a Doutrina Espírita é em si a liberdade e

só a Doutrina Espírita pode guiar-te na solução dos

o entendimento, há quem julgue seja ela obrigada a mis-

problemas do destino e da dor.

turar-se com todas as aventuras marginais e com todos

Toda religião auxilia. No entanto, só a Doutrina Espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do
inferno, que apenas subsiste na consciência culpada.

os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da
fraternidade que veicula.
Dignifica, assim, a Doutrina que te consola e li-

Toda religião é conforto na morte. No entanto,

berta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que

só a Doutrina Espírita é suscetível de descerrar a conti-

não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e

nuidade da vida, além do sepulcro.

nos crimes do pensamento.

Toda religião apregoa o bem como preço do
paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a Doutrina Espírita estabelece a caridade incondicional como
simples dever.

"Espírita" deve ser o teu caráter, ainda mesmo te
sintas em reajuste, depois da queda.
"Espírita" deve ser a tua conduta, ainda mesmo
que estejas em duras experiências.

Toda religião exorciza os Espíritos infelizes. No

"Espírita" deve ser o nome de teu nome, ainda

entanto, só a Doutrina Espírita se dispõe a abraçá-los,

mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo.

como a doentes, neles reconhecendo as próprias cria-

"Espírita" deve ser o claro adjetivo de tua insti-

turas humanas desencarnadas, em outras faixas de evo-

tuição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passa-

lução.

geiras subvenções e honrarias terrestres.
Toda religião educa sempre. No entanto, só a

Doutrina Espírita

Doutrina Espírita é aquela em que se permite o livre

quer dizer Doutrina do

exame, com o sentimento livre de com-

Cristo.

pressões dogmáticas , para que a

E a Doutrina do

fé contemple a razão, face a face.

Cristo é a doutrina do aper-

Toda religião fala de penas

feiçoamento moral em todos os

e recompensas . No entanto, só

mundos.

a Doutrina Espírita elucida que

Guarda-a, pois, na existência,

todos colheremos conforme a

como sendo a tua responsabili-

plantação que tenhamos lança-

dade mais alta, porque dia virá

do à vida, sem qualquer privilé-

em que serás naturalmente con-

gio na Justiça Divina.

vidado a prestar-lhe contas.
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A vida é uma dança...
AUTOR DESCONHECIDO - COLABORAÇÃO: WANDERLEY FRIGOGLIETTO

Quando uma porta se fecha, outra se abre; quan-

Não diga que as pessoas são difíceis e que convi-

do um caminho termina, outro começa... nada é está-

vência entre seres humanos é impossível. Todos estão

tico no Universo, tudo se move sem parar e tudo se

se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi

transforma sempre para melhor.

confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência

Habitue-se a pensar desta forma: tudo que che-

com os seus companheiros de jornada. Embora os ca-

ga é bom, tudo que parte também. É a dança da vida...

minhos sejam diferentes, estamos todos seguindo na

dance-a da forma como ela se apresentar, sem apego ou

mesma direção, em busca da mesma luz.

resistência.

E sempre que a impaciência ameaçar a sua boa

Não se apavore com as doenças... elas são des-

vontade com o caminhar de um semelhante, faça o

pertadores, têm a missão de nos acordar. De outra for-

exercício da compaixão. Ele vai ajudá-lo a perceber que

ma permaneceríamos distraídos com as seduções do

na verdade ninguém está atrapalhando o seu caminho

mundo material, esquecidos do que viemos fazer nes-

nem querendo lhe fazer nenhum mal, está apenas ten-

te planeta. O universo nos mandou aqui para coisas mais

tando ser feliz, assim como você.

importantes do que comer, dormir, pagar contas...

Quando nos colocamos no lugar do outro, algo

Viemos para realizar o Divino em nós. Toda inér-

muito mágico acontece dentro de nós: o coração se abre,

cia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser

a generosidade se instala dentro dele e nasce a partir daí

transformado, seu papel é contribuir para deixá-lo melhor

uma enorme compreensão acerca do propósito maior

do que você o encontrou. Recursos para isso você tem, só

da existência, que é a prática do AMOR. Quando olha-

falta a vontade de servir a Deus servindo aos homens.

mos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos
o parentesco de nossas almas.
Somos uma só energia, juntos formamos um

facebook.com/neapa

imenso tecido de luz... Não existem as distâncias físicas. A Física Quântica já provou que é tudo uma ilusão. Estamos interligados por fios
invisíveis que nos conectam ao
Criador da vida. A minha tristeza

PROJETO AMARELINHOS
Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

contamina o bem-estar do meu vizinho, assim como a minha alegria

Luís: 99658-4715
Junior: 97320-5008

entusiasma alguém do outro lado

Visite a página do projeto no Facebook e
conheça um pouco do nosso trabalho:
facebook/projetoamarelinhos.

guém sem ser ferido também,

Doações poderão ser entregues na secretaria do Núcleo

do mundo. É impossível ferir allembre-se disso.
O exercício diário da compaixão faz de nós seres humanos de
primeira classe.
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Paz e Luz
EMMANUEL / CHICO XAVIER - COLABORAÇÃO: EDSON BARONE

Todas as coisas, na Terra, passam...
Os dias de dificuldades, passarão... Passarão tam-

Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de
amargura, paremos um instante.

bém os dias de amargura e solidão... As dores e as lá-

Elevemos o pensamento ao Alto, e busquemos

grimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar...

a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente:

um dia passarão. A saudade do ser querido que está

isso também passará...

longe, passará.

E guardemos a certeza, pelas próprias dificulda-

Dias de tristeza... Dias de felicidade... São lições

des já superadas, que não há mal que dure para sempre.

necessárias que, na Terra, passam, deixando no espírito
imortal as experiências acumuladas.

O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às vezes parece que vai soçobrar diante das turbulências de gigantescas ondas.
Mas isso também passará, por-

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

que Jesus está no leme dessa nau, e
segue com o olhar sereno de quem

Segunda-feira
19:00 / 20:00 - Cursos Básicos

guarda a certeza de que a agitação faz

Ter
ça-feira
erça-feira
19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2

nidade, e que um dia também pas-

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

parte do roteiro evolutivo da humasará...
Ele sabe que a Terra chegará a
porto seguro, porque essa é a sua

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

destinação.

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

melhor que pudermos, sem esmoreci-

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

tando cada segundo, cada minuto que,

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

Assim, façamos a nossa parte o
mento, e confiemos em Deus, aproveipor certo... também passarão..."
Tudo passa... exceto Deus. Deus
é o suficiente!
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