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Em dezembro, nosso Bazar de Natal
DA REDAÇÃO

Gostaríamos de convidar a todos para mais um Bazar de Natal de
nosso Núcleo que ocorrerá no dia 2 de
dezembro, das 10h às 17h!
Mais do que um belíssimo
acontecimento, nosso 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.
Lembramos sempre que toda a
arrecadação de nossos eventos tem como objetivo, além

E além de nos ajudar, poderão aproveitar para ad-

da manutenção de nossa casa, o atendimento às famí-

quirir as belíssimas peças de artesanato que estarão à dis-

lias carentes através de nossos trabalhos de assistência

posição de todos e desfrutar da nossa deliciosa lancho-

social. Sabemos que para mantermos e fazermos cres-

nete, repleta de doces e salgados, carinhosamente pre-

cer as nossas atividades, necessitamos da colaboração de

parados pelos trabalhadores e trabalhadoras da Casa.

todos os amigos que freqüentam esta Casa. É somente

Lembramos que, para facilitar suas compras,

através das doações espontâneas dos tarefeiros e assisti-

como no anos passado, estaremos aceitando cartões de

dos e da participação dos mesmos nos eventos realiza-

débito e crédito.

dos em nossa Casa, que conseguimos manter a qualidade de nosso atendimento.

Não percam: sábado, 2 de dezembro, das 10h
às 17h. Divulguem!!!

Para isso, contamos com a presença de vocês, de
seus amigos e familiares em nosso Bazar de Natal!
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Você e os outros
ANDRÉ LUIZ / CHICO XAVIER - COLABORAÇÃO: WANDERLEY FRIGOGLIETTO

Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade.
Abra a própria alma às manifestações generosas
para com todos os seres, sem trancar-se na torre de falsas situações, à frente do mundo.

Saiba viver com todos, para que o orgulho não
lhe solape o equilíbrio.
Quem se encastela na própria personalidade é
assim como o poço de água parada, que envenena a si

A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos outros.

mesmo.
Seja comunicativo.

Busque relacionar-se com as pessoas de todos os

Sorria à criança.

níveis sociais, erguendo amigos além das fronteiras do

Cumprimente o velhinho.

lar, da fé religiosa e da profissão.

Converse com o doente.

Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática que geram a frieza e sufocam a simpatia.

Liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta

Não menospreze a pessoa mal vestida nem a
pessoa bem posta.

e classe social, existentes entre você e as criaturas e a felicidade, que você fizer para os outros, será luz da feli-

Não crie exceções na gentileza, para com o com-

cidade sempre maior, brilhando em você.

panheiro menos experiente ou menos educado, nem
humilhe aquele que atenta contra a gramática.
Não deixe meses, sem visitar e falar aos irmãos
menos favorecidos, como quem lhe ignora os sofrimentos.
Não condiciones as relações com os outros ao
paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos
brilhantes, que possam mostrar.
Não se escravize a títulos convencionais nem
amplie as exigências da sua posição em sociedade.
Dê atenção a quem lha peça, sem criar empeci-

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!
Embora filantrópica, nossa Casa não está isenta de diversas despesas. 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 ou
através de depósito em conta bancária: Núcleo
Espírita Assistencial Paz e Amor - Banco Itaú (341),
agência 0644, conta corrente nº 06889-2, CNPJ
46.515.862/0001-58.

lhos.
Trave conhecimento com os vizinhos, sem solenidade e sem propósito de superioridade.
Faça amizades desinteressadamente.
Aceite o favor espontâneo e preste serviço, também sem pensar em remuneração.
Ninguém pode fugir à convivência da Humanidade.

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
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Algo por Eles neste Natal
MEIMEI / CHICO XAVIER

Compadece-te de todos aqueles que não podem
ou não sabem esperar. Estão eles em toda parte...

Neste NATAL, façamos algo por eles, os nossos
irmãos que ignoram ou que não querem aceitar os be-

Quase sempre são vítimas da inquietação e do
medo. Observa quantos já transpuseram as linhas da
própria segurança.

nefícios da serenidade e da esperança.
Pronuncia algumas frases de otimismo e
encorajamento; escreve algum bilhete que os

São casais que não se toleram nas

reanime para a bênção de viver e servir;

primeiras rusgas do matrimônio e des-

estende simpatia em algum gesto espon-

fazem a união em que se compromis-

tâneo de gentileza; repete consideração

saram, abraçando riscos pelos quais, em

e concurso amigo nos diálogos que co-

muitas circunstâncias, cedo se encami-

laborem na sustentação da paz e da so-

nham para sofrimento maior;

lidariedade.

São mães que rejeitam os filhos

Não te declares sem possibilida-

que carregam no seio, entregando-se à prá-

de de contribuir, nem digas que tens todas

tica do aborto, recusando a presença de criaturas que se

as tuas horas repletas de encargos e serviços dos quais

lhes fariam instrumentos de redenção e reconforto no

não te podes distanciar.

futuro, caindo, às vezes, em largas faixas de doença ou
desequilíbrio;

Faze algo, no soerguimento do bem. Nas realizações da fraternidade, quem ama faz o tempo.

São homens que repelem os problemas inerentes às tarefas que lhes dizem respeito, escapando para situações duvidosas,

ATIVIDADES DA CASA

sob a alegação de que procuram distração e

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

repouso, quando apenas estão dilapidando
a estabilidade das obras que, mais tarde, lhes
propiciariam refazimento e descanso;
São amigos doentes ou desesperados
que se rebelam contra os supostos desgostos da vida e se inclinam para o suicídio,
destruindo os recursos e oportunidades que
transportariam para a conquista da vitória e
da paz em si mesmos;
São jovens, famintos de liberdade e
prazer que, impedidos naturalmente do acesso a satisfações imediatas, se engolfam no
abuso dos alucinógenos, estragando as faculdades com que o tempo os auxiliaria na construção da felicidade porvindoura.

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
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Pintura mediúnica
DA REDAÇÃO

No dia 28 de outubro de 2017 realizamos o
evento de Pintura Mediúnica com nossa irmã Valdelice
Salum que, durante várias horas, demonstrou seu
belíssimo trabalho a todos os presentes.
O Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”
agradece aos amigos que compareceram a mais este even-

uma tela. Toda renda com o evento será revertida para
manutenção de nossos trabalhos sociais.
Fica aqui o nosso muito obrigado a todos da
equipe e também a nossa irmã Neide Rocci que nos
concedeu, gratuitamente, o salão de festas do edifício
onde reside, com o preparo de um delicioso café!

to solidário da casa onde tivemos a honra de novamente
divulgar e expor este importante trabalho mediúnico
através da pintura de lindas telas que nos trouxeram o
tratamento espiritual com as energias e cores contidas
em cada quadro.
Tivemos 41 pessoas presentes, com 11 telas vendidas, dentre elas 6 telas pintadas durante o evento: 3
em pastel e 3 em pintura à óleo.
Foram arrecadados na entrada do evento, aproximadamente 60 kg de alimentos em prol da assistência social do Núcleo. Além disso tivemos uma participação na renda dos quadros vendidos e nos foi doada
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