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O que acontece quando você entra em um
Centro Espírita?
AUTOR DESCONHECIDO - COLABORAÇÃO: CÁSSIO FRIGOGLIETTO

Quando você entra em um centro espírita, você

piritismo nada tem a ver com anjos tocando harpa nas

não se torna médium. A não ser que você já tenha nas-

nuvens, e sim com a consciência tranquila do dever

cido preparado para isso, você não começa a ver ou a

cumprido.

ouvir os Espíritos.
Quando você entra em um centro espírita,
não existe nenhuma espécie de recado dos

A verdade, que poucos compreendem ou querem compreender, é que quando você
começa a frequentar um centro espírita

Espíritos Superiores direcionado ex-

absolutamente nada muda em sua

clusivamente a você. Tampouco seus

vida.

familiares desencarnados te enviarão

Acredite. Nada mesmo.

cartas dizendo o que você deve ou

A não ser que você tome a de-

não fazer da vida.

cisão de mudar, que você compreen-

Quando você entra em um

da que precisa realizar melhorias em

centro espírita, as pessoas não vão te

si mesmo, que aceite o convite da re-

contar quem você foi ou fez em suas vidas passadas. Se

forma íntima e moral, tudo continuará da mesma for-

essas informações fossem necessárias você se lembraria

ma que já estava.

por conta própria. Basta saber que você colhe hoje aqui-

Ninguém pode viver nossa vida ou dar por nós

lo que plantou em outras existências até para que você

os passos que nos cabem. Compete a cada um de nós a

passe a semear com mais sabedoria e amor no seu dia

construção da nossa própria felicidade. Essa noção de

de hoje.

responsabilidade individual, tão pouco considerada nos

Quando você entra em um centro espírita, você

dias atuais, é, com certeza, uma das primeiras lições,

não recebe a solução mágica para resolver seus proble-

entre tantas outras, que você aprenderá quando de fato

mas. Suas dores continuarão a existir. Suas perdas, suas

entrar em um centro espírita.

mágoas, suas dificuldades de relacionamento ou o que
quer que você enfrente na vida.
Quando você entra em um centro espírita, você
definitivamente não está salvo. Seu lugar no céu jamais
poderá ser comprado até porque a ideia de céu do Es-

Silenciando discórdias ............................... 02
Vem aí, mais um Bazar de Natal! ................. 03
Parentes e companheiros ................................ 04

Estamos Aqui!!! - Novembro de 2016

PÁG. 2

Silenciando discórdias
IRMÃO JOSÉ / CARLOS A. BACCELLI - COLABORAÇÃO: ALCIONE CAMANHO FRIGOGLIETTO

“Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que
soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias,
para que a obra não sofresse!” - O Evangelho Segundo o

Do centro para a periferia e da periferia para o
centro - eis a dinâmica que o espírita deve imprimir à
vivência da Doutrina em si mesmo.
As lideranças espíritas de hoje não devem se

Espiritismo - Cap.XX, item 5.

descurar dos exemplos de simplicidade dos pioneiros

***

de nossa fé, para que o perfume da Boa Nova conti-

Na seara espírita, a discórdia entre os tarefeiros é
fator de pertubação que pode comprometer o avanço
da Doutrina, criando obstáculos à sua propa-

nue a identificar a casa espírita com os núcleos cristãos
dos primeiros dias do Cristianismo na Terra.
Que os médiuns e os que,
porventura, ocupem cargos de di-

gação.
Urge que pontos de vista pes-

reção no Movimento, sejam os pri-

soais não atrapalhem o ponto de

meiros a se sentirem com a obrigação

vista doutrinário que, entre os

de renunciar em benefício da Obra!

companheiros de boa índole, deve

O bom servidor espírita se ca-

prevalecer sobre quaisquer ideias

racteriza pelo seu grau de tolerância

personalistas.

com os companheiros e pelo seu

A Verdade será sempre a Ver-

acendrado amor ao Evangelho.

dade; todavia, importa reconhecer que os interesses meramente humanos podem, transitoriamente, eclipsarlhe a luz.

ATIVIDADES DO NÚCLEO

Assumem tremenda responsabilidade os que se
constituem em pedras de tropeço do Evangelho Restaurado!
O espírita convicto de seu passado de culpas escora-se na humildade, que o induz ao reto comprimento do dever, consciente de que ainda se encontra muito distante da condição do missionário.
Toda cautela contra uma possível elitização do
Movimento Espírita é justificável, uma vez que os hábitos excessivamente centralizadores do ontem continuam a se refletir nas experiências de agora.

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

facebook.com/neapa

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

Estamos Aqui!!! - Novembro de 2016

PÁG. 3

Vem aí, mais um Bazar de Natal!
DA REDAÇÃO

Estamos chegando ao final de mais um ano... E
apesar de todas as dificuldades, 2016 tem nos trazido
grandes alegrias, pois podemos verificar que a freqüência à nossa Casa vem crescendo a cada dia, o que nos dá
a certeza de que nosso Núcleo vem atingindo, com mérito, seus objetivos de ajuda ao próximo.
O atendimento às famílias carentes, o trabalho
dos amarelinhos, o auxílio espiritual que todos nós
recebemos nesta Casa abençoada, enche-nos de contentamento, impulsionando-nos a trabalhar cada vez mais

serviços de manutenção, sem falarmos dos encargos para

em favor do próximo.

mantermos nossos trabalhos sociais.

Entretanto, o que muitos não sabem é que para

É somente através das doações espontâneas dos

mantermos e fazermos crescer as nossas atividades, ne-

tarefeiros e assistidos e da participação dos mesmos nos

cessitamos da colaboração de todos os amigos que fre-

eventos realizados em nossa Casa, que conseguimos

qüentam esta Casa que, embora filantrópica, não está

manter a qualidade de nosso atendimento.

isenta de despesas como água, luz, tarifas públicas, pro-

E já que comentamos sobre os eventos realiza-

dutos de limpeza, descartáveis, honorários profissionais,

dos em nosso Núcleo, gostaríamos de convidar, a todos, para o nosso Bazar de Natal!
Mais do que um belíssimo acontecimento, nos-

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.

so Bazar tem demonstrado o carinho das tarefeiras de
nossa Casa, que, vencendo suas dificuldades, possibilitam, ao final de cada ano, a realização deste evento impecável e repleto de alegria e energia positiva.
Não perca mais esta oportunidade de colaborar com
nossos trabalhos e aproveitar para adquirir as belas peças de artesanato que estarão à disposição de todos.
Garanta seu presente de Natal, venha nos visitar, almoce conosco desfrutando da nossa deliciosa lanchonete, repleta de doces e salgados, carinhosamente
preparados pelos trabalhadores e trabalhadoras da Casa.
E para facilitar suas compras, este ano estaremos
aceitando cartões de débito e crédito.
Não perca: sábado, 3 de dezembro, das 10h às
17h. Divulgue entre seus amigos e venha com toda sua
família!!!
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Parentes e companheiros
EMMANUEL / CHICO XAVIER - COLABORAÇÃO: EDSON BARONE

Por mais nos queixemos de familiares ou ami-

to de si próprias e o marido e o filho que te reta-

gos deficientes que nos causam prejuízo ou decepção,

lham a alma, a rigor, são aqueles mesmos compa-

amargura ou desalento, somos forçados a perceber que

nheiros que lançaste ao malogro das esperanças mais

possuímos neles os reflexos de nós próprios.

caras.

Quando afastados da experiência física, por força da desencarnação, encontramos, além do mundo, os

A penúria de hoje é a consequência da cobiça de
ontem.

resultados de nossos erros, permeando-nos os acertos.

A doença de agora vem do excesso de antes.

Raramente qualquer de nós encerra o balanço de

Renteando com qualquer pessoa que te faça so-

uma existência terrestre com todos os compromissos

frer, exerce paciência e compreensão, auxílio e bon-

equacionados. Desse modo, somos recorporificados no

dade.

berço humano para retomar o curso dos problemas que

Nós mesmos somos induzidos pela própria cons-

desencadeamos no caminho dos outros, a fim de

ciência, sequiosa de felicidade e elevação, a extirpar os

resolvê-los.

espinhos que semeamos no solo bendito do tempo e

Aceita os parentes-enigmas e os companheirostestes, à feição dos credores com que a Justiça Divina
te promove o aperfeiçoamento e a tranquilidade.

da vida.
Todo débito tem sistema de resgate e todo resgate
solicita execução na forma prevista de pagamento.

A perda do corpo físico não
exonera o espírito imortal das
obrigações que haja contraído,
tanto quanto o desgaste da veste
não apaga a dívida de um homem,
dívida que ele assume em plenitude de responsabilidade individual.
A esposa e a filha desajustadas, via de regra, são as irmãs

PROJETO AMARELINHOS
Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

Luís: 99658-4715
Junior: 97320-5008
Visite a página do projeto no Facebook e
conheça um pouco do nosso trabalho:
facebook/projetoamarelinhos.
Doações poderão ser entregues na secretaria do Núcleo

que, um dia, atiraste ao desrespei-
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