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A Doutrina Espírita
DA REDAÇÃO

O termo Espiritismo foi usado pela primeira vez
por Allan Kardec na obra O Livro dos Espíritos.

É Filosofia
ilosofia, quando, inserido no contexto filosófico tradicional, embora de cunho evolucionista e

Os termos como Espiritualismo e Neo-

metafísico, pontua a necessidade do homem ir em

Espiritualismo, embora os fatos espírita sempre tenham

busca de seu autoburilamento, estimulando-o à averi-

existido, eram interpretados das mais diversas manei-

guação de respostas às questões magnas da Humanida-

ras, muitas delas sob o prisma do misticismo, da su-

de: sua natureza, sua origem e destinação, seu papel

perstição e do sobrenatural.

perante a Vida e o Universo. Kardec: “nascer, viver,

Para obter a resposta mais completa sobre “O que
é o Espiritismo”, é necessário recorrermos ao O Livro
dos Espíritos, que é o núcleo central.

morrer e renascer de novo, progredindo sempre, tal é a
lei”.
É Religião
Religião, porque tem o dom de unir os po-

Examinando este livro, em relação às demais

vos em um ideal de fraternidade, preconizado por Je-

obras de Allan Kardec que completam a Codificação,

sus de Nazaré, permitindo, dessa forma, que o homem

veremos que todas elas partem das bases de O Livro

se encontre com o próprio Criador. Kardec: “fora da

dos Espíritos. As ligações de conteúdo entre esses livros,

caridade não há salvação.”

quais sejam, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O
Livro dos Médiuns, A Gêneses, O Céu e o Inferno,
deixam perceber que a Codificação se apresenta como
um todo homogêneo e consequente.
Após 160 anos de sua publicação, O Livro dos

CALENDÁRIO 1º TRIMESTRE 2018
07/01: Reinício das atividades espirituais
25 e 26/01: Sem atividades na Casa

Espíritos continua sendo tão sólido e atual como nos

17/02 - Início da Evangelização Infantil

primeiros dias, sem ter sido abalado pelo progresso

10, 12, 13 e 14/02: Sem atividades na Casa

tecnológico das ciências materialistas do mundo por-

26/02: Início do curso de Aprendizes e Reforma Íntima

que, como diz Kardec, o Espiritismo é uma doutrina

30/03 a 01/04: Sem atividades na Casa

progressista e aberta.
É Ciência
Ciência, porque se trata de um conjunto organizado de conhecimentos relativos a certas categorias de fatos ou fenômenos analisados empiricamente,
catalogados e relatados por seus pesquisadores, representado pelo O Livro dos Médiuns. Kardec: “a fé sólida é aquela que pode encarar a razão, face a face”.
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O que acontece quando você entra
em um Centro Espírita?
SABRINA / DO SITE LETRA ESPÍRITA - COLABORAÇÃO: VALDEMIRA ROSÁRIO SANTOS

Quando você entra em um centro espírita, você

Quando você entra em um centro espírita, você

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

não recebe a solução mágica para resolver seus proble-

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

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

ouvir os Espíritos.

mágoas, suas dificuldades de relacionamento ou o que

Quando você entra em um centro espírita, não

quer que você enfrente na vida.

existe nenhuma espécie de recado dos Espíritos Supe-

Quando você entra em um centro espírita, você

riores direcionado exclusivamente a você. Tampouco

definitivamente não está salvo. Seu lugar no céu jamais

seus familiares desencarnados te enviarão cartas dizen-

poderá ser comprado até porque a ideia de céu do Es-

do o que você deve ou não fazer da vida.

piritismo nada tem a ver com anjos tocando harpa nas

Quando você entra em um centro em espírita,
as pessoas não vão te contar quem você foi ou fez em

nuvens, e sim com a consciência tranquila do dever
cumprido.

suas vidas passadas. Se essas informações fossem neces-

A verdade, que poucos compreendem ou que-

sárias você se lembraria por conta própria. Basta saber

rem compreender, é que quando você começa a frequen-

que você colhe hoje aquilo que plantou em outras exis-

tar um centro espírita absolutamente nada muda em

tências até para que você passe a semear com mais sa-

sua vida. Acredite. Nada mesmo.

bedoria e amor no seu dia de hoje.

A não ser que você tome a decisão de mudar, que
você compreenda que precisa realizar
melhorias em si mesmo, que aceite o con-

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa / 2.º horário: início das atividades
Segunda-feira
19:00 / 20:00 - Cursos Básicos

vite da reforma íntima e moral, tudo continuará da mesma forma que já estava.
Ninguém pode viver nossa vida ou
dar por nós os passos que nos cabem.

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

Compete a cada um de nós a construção

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

responsabilidade individual, tão pouco

da nossa própria felicidade. Essa noção de
considerada nos dias atuais, é, com certe-

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

za, uma das primeiras lições, entre tantas

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

entrar em um centro espírita.

Sábado
09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e Mocidade
Domingo
08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

outras, que você aprenderá quando de fato

Curta nossa página no Facebook:

facebook.com.br/neapa
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Não desanime
ANDRÉ LUIZ / CHICO XAVIER - COLABORAÇÃO: EDSON BARONE

Quando você se observar, à beira do desânimo,
acelere o passo para frente, proibindo-se parar.

Preste um favor, especialmente aquele favor que
você esteja adiando.

Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as
sombras.

Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas.

Faça algo de bom, além do cansaço em que se

Atenda às tarefas imediatas que esperam por você

veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raci-

e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do

ocínio na mudança construtiva de ideias.

desalento.

Tente contato de pessoas, cuja conversação lhe
melhore o clima espiritual.

Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na

Procure um ambiente, no qual lhe seja possível

aquisição de experiência, e de que a vida concorda com

ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pen-

as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se

samentos.

acomoda com a inércia em momento algum.

Nas crises
EMMANUEL / CHICO XAVIER - COLABORAÇÃO: EDSON BARONE

Evita comentar os aspectos negativos da prova-

Estarás talvez diante de algum problema que te
parece positivamente insolúvel.

ção que atravesses.
Ora – mas ora com sinceridade – pedindo a

Não acredites que a fuga te possa auxiliar.
Pensa nas reservas de força que jazem dentro de
ti e aceita as dificuldades como se apresentem.
Não abandones a tua possibilidade de trabalhar

proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas
quem sejam.

e continua fiel aos próprios deveres.
Assume as responsabilidades que te dizem respeito.

Se existem ofensores no campo das inquietações
em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer
tipo de agressão de que hajas sido objeto.
Esforça-te por estabelecer a
tranquilidade em tuas áreas de ação, sem

PROJETO AMARELINHOS

considerar sacrifícios pessoais que serão

Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

sempre pequenos, por maiores te pareçam,

Luís: 99658-4715
Junior: 97320-5008

na hipótese de serem realmente o preço da

Visite a página do projeto no Facebook e
conheça um pouco do nosso trabalho:
facebook/projetoamarelinhos.
Doações poderão ser entregues na secretaria do Núcleo

paz de que necessitas.
Se nenhuma iniciativa de tua parte
é capaz de resolver o problema em foco,
nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus.
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Fim providencial das manifestações
ESTUDANDO COM KARDEC - DA REDAÇÃO

“O Principiante Espírita – Allan Kardec”

52. Fora daquilo que poderá ajudar ao nosso

50. O fim providencial das manifestações espí-

progresso moral, só incertezas encerram as revelações

ritas é convencer os incrédulos de que nem tudo se aca-

feitas pelos Espíritos. A primeira conseqüência má para

ba com a vida terrena e dar aos crentes uma idéia mais

quem desvia sua faculdade do seu objetivo providen-

justa do futuro. Os bons Espíritos vêm instruir-nos,

cial é ser mistificado pelos Espíritos enganadores, que

visando o nosso melhoramento e o nosso progresso e

pululam em torno dos homens; a segunda é ficar do-

não para nos revelar aquilo que ainda não podemos

minado por esses mesmos Espíritos que, por meio de

saber ou que apenas o deve ser como resultado do nos-

conselhos pérfidos, podem conduzi-lo a verdadeiras des-

so trabalho.

graças materiais na Terra; a terceira é perder, após a vida

Se bastasse interrogá-lo para conseguir a solução de
todas as questões científicas, ou para fazer descobertas
e invenções rendosas, qualquer ignorante poderia, sem

terrena, o fruto do conhecimento do Espiritismo.
1
buena-dicha: boas falas (que segundo as ciganas, se consegue predizendo o futuro com cartas, a arte da quiromancia)

estudar, tornar-se um cientista e todo preguiçoso poderia ficar rico sem trabalhar. Mas é o que Deus não permite. Os Espíritos ajudam o homem de gênio pela ins-

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

piração oculta, mas não o eximem do trabalho nem o

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.

libertam da investigação, a fim de lhe deixar o mérito.
51. Uma ideia muito errada dos Espíritos formaria aquele que neles visse apenas os ajudantes dos
ledores da buena-dicha1. Os Espíritos sérios recusam
ocupar-se de coisas fúteis; os frívolos e os brincalhões
tratam de tudo, a tudo respondem, predizem tudo
quanto se queira, sem nenhuma consideração à verdade, e encontram um malévolo prazer em mistificar as
criaturas demasiado crédulas.
Por isso é essencial estar perfeitamente atento
sobre a natureza das perguntas que podem ser dirigidas
aos Espíritos.

Estamos Aqui!!! é um informativo do Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor” - Produção, Digitação e Editoração: Alexandre Ferreira - Conselho Editorial: Marcial
Ferreira Jardim e Job Gil Ferreira - Publicação mensal: 300 exemplares. Diretoria (2016 a 2018): Presidente: Marcial Ferreira Jardim; Vice-Presidente:
Adriano de Castro Filho; 1.º Secretário: Izaura Kawachi; 2.º Secretário: Ronaldo Ruiz Padilla; 1.º Tesoureiro: Alexandre Ferreira; 2.º Tesoureiro: Nelson Labate Diretores de Áreas: Assistência Espiritual: Marcial Ferreira Jardim; Assistência Social: Luís Carlos Dias de Araújo; Divulgação: Suzana A. da Costa Ferreira e Edson
Carlos Barone; Ensino: Alcione Camanho Frigoglietto; Evangelização Infântil: Valkíria Takahara Rebello; Eventos: Ricardo Rossi Roberto; Mocidade: Hugo Leonardo
iscal: Efetivos: Cíntia M.ª Pimphari Varella, Francisco José R.
Ferrer Rebello; Jurídico: Luciana Caminha Affonseca; Patrimônio: Job Gil Ferreira - Conselho FFiscal:
onra: Oscar Camanho. Agradecimento
Honra:
Bueno e Alcides Tadeu Rodrigues Barbosa; Suplentes: Fabíola Vidal Figueiredo e Helena Sueli Paulillo. P r esidente de H
tes G
ráficas - Rua Cel. Francisco Inácio, 323 - São Paulo - SP - Tel. (11) 2261-5403, pela reprodução gratuita deste informativo.
à Ly ons Ar
Artes
Gráficas

