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7ª Noite da Pizza
DA REDAÇÃO

Vem aí... mais uma Noite da Pizza
do NEAPA!!! Dia 14 de setembro de
2019, das 19h às 23h.
Mais uma vez o evento ocorrerá no
Espaço Vitta, um espaço amplo e agradável em um local bem localizado e próximo de nosso Núcleo, à avenida Armando
Ferrentini, 159, na Aclimação.
Como já ocorre há três anos, contaremos com a colaboração da Famizza
(Família da Pizza), um grupo de amigos e
voluntários que, desde 1996, vem ajudando entidades sem fins lucrativos, através da preparação
de pizzas para eventos.

Mais uma vez, contamos com a ajuda de todos
para doação dos ingredientes, lembrando sempre que

Serão 12 sabores de pizzas: abobrinha, aliche,

essa doação é totalmente espontânea. Em nosso mural

atum, berinjela, calabresa, escarola, frango com

vocês poderão encontrar filipetas com os produtos que

catupiry, marguerita, mussarela, parmesão com alho,

estão sendo arrecadados para o evento. Pedimos que

portuguesa e rúcula com tomate seco. De sobremesa,

retirem apenas o que forem realmente doar e caso

sorvete. Água e refrigerante à vontade durante todo o

queiram comprar mais do que a quantidade indicada

evento. Tudo a um valor de R$ 50,00 por convite, sen-

na filipeta, retire mais de uma unidade. A quantidade

do que crianças até 10 anos não pagam.

total é a que realmente será necessária, sem falta nem

Devido à capacidade do salão foram disponibilizados apenas 270 convites, que já estão à venda na
secretaria do Núcleo. Sugerimos que não deixem

desperdício.
Com a colaboração de todos certamente teremos
mais um excelente evento e deliciosas pizzas!!!

para adquiri-los na última hora. Garantam o quanto antes os seus convites!!!
Vale lembrar que no dia do evento, por uma
questão de logística, não será possível escolher as mesas nem reservar lugares para amigos e familiares.
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Um sorriso que irá alegrar a espiritualidade
ELIANE DE OLIVEIRA MIANNI

“Como é grande o meu amor por você”, frase de uma linda canção que empresto do autor para falar de um
jovem de 87 anos, Joel Adonay Lino.
Joel chegou ao NEAPA em 1999 e, aos poucos, foi se envolvendo nos estudos e trabalhos da Casa.
Com sua alegria de servir, este “jovem” esteve nas caravanas à Pirapitingui, em visitas fraternas, organizou
eventos beneficentes sempre com sua câmera em punho, registrando tudo com muito carinho... e, incansável, expandiu sua energia para além do “Paz e Amor”, participando de trabalhos de várias casas espíritas.
O sorriso fácil e o olhar cativante conquistaram muitos amigos e admiradores.
Essas conquistas proporcionaram a ele muito conforto espiritual no momento de recolhimento exigido pelo esgotamento das energias físicas.
Despido de vaidades e confiando no seu amor por Jesus,
serenamente, meu amado Joel, aceitou os cuidados em um leito da UTI. Cercado pelo amor de seus três filhos ele se despediu... O corpo não resistiu...
mas era apenas um uniforme
de um trabalhador dedicado
e assíduo que, gasto, precisou ser substituído por outro, novinho em folha, muito mais bonito e confortável, perfumado pelo amor
de todos que compartilhavam essa trajetória de vida.

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.

CALENDÁRIO DE AGOSTO
03 - Retorno Evangelização Infantil
09 - Retorno cursos

Estamos Aqui!!! - Agosto de 2019

PÁG. 3

O espírita e o meio ambiente
ALEXANDRE FERREIRA

Cada vez mais a preservação do meio ambiente

PERANTE A NA
TUREZ
A
NATUREZ
TUREZA

tem sido pauta de estudos e discussões. Sabe-se o quan-

André Luiz / Waldo Vieira

to a preservação da natureza é importante para garantir

De alma agradecida e serena, abençoar a Natu-

a qualidade de vida de toda a espécie humana.

reza que o acalenta, protegendo, quanto possível, todos os

Infelizmente, porém, o materialismo reinante

seres e todas as coisas na região em que respire. A Natu-

em nosso planeta faz com que muitos vejam a explo-

reza consubstancia o santuário em que a sabedoria de

ração dos recursos naturais como algo necessário para

Deus se torna visível.

o desenvolvimento econômico à curto prazo. Queimadas, desmatamentos, poluição industrial, criação descontrolada de animais para abate e tantas outras agressões à natureza são vistos quase diariamente.

Preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo.
Campo ajudado, pão garantido.
Cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamen-

E não é necessário abolir qualquer forma de ex-

to. A vida vegetal é moldura protetora da vida humana.

ploração natural. Hoje possuímos tecnologia e conhe-

Prevenir-se contra a destruição e o esbanjamento

cimento suficientes para realizarmos essa exploração e

das riquezas da terra em explorações abusivas, quais se-

também termos uma produção industrial de forma in-

jam a queima dos campos, o abate desordenado das ár-

teligente e sustentável, que não seja tão nociva ao nos-

vores generosas e o explosivo na pesca. O respeito à Cria-

so ecossistema.

ção constitui simples dever.

É preciso que haja um equilíbrio entre a explo-

Utilizar o tesouro das plantas e das flores na orna-

ração e a conservação. Precisamos pensar muito além

mentação de ordem geral, movimentando a irrigação e a

do ganho fácil e rápido e protestar sempre contra a ga-

adubagem na preservação que lhes é necessária. O auxí-

nância do ser humano que pode comprometer o futu-

lio ao vegetal exprime gratidão naquele que lhe recebe os

ro de nossos filhos e netos.

serviços.

E, mesmo no nosso dia a dia, temos que estar

Eximir-se de reter improdutivamente qualquer

atentos a tudo que pode auxiliar na preservação do meio

extensão de terra sem cultivo ou sem aplicação para fins

ambiente. Ações simples como economizar água, eli-

elevados. O desprezo deliberado pelos recursos do solo sig-

minar sacolas plásticas e descartáveis, reciclar o lixo e

nifica malversação dos favores do Pai.

evitar consumir tudo aquilo que tem como origem a

Aplicar as forças naturais como auxiliares

destruição de nossas florestas e a crueldade com nossos

terapêuticos na cura das variadas doenças, principalmente

animais, são passos muito importantes que devem ser

o magnetismo puro do campo e das praias, o ar livre e as

praticados e difundidos por todos.

águas medicinais. Toda a farmacopéia vem dos reserva-

Nós, espíritas, temos a obrigação de estarmos

tórios da Natureza.

atentos às questões de preservação ambiental, “Pois so-

Furtar-se de mercadejar criminosamente com os

mos cooperadores de Deus”, palavras de Paulo de Tarso,

recursos da Natureza encontrados nas faixas de terra pe-

e que André Luiz se baseou para nos deixar a impor-

las quais se responsabilize. O mordomo será sempre cha-

tante mensagem que transcrevemos a seguir.

mado a contas.
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Salários
EMMANUEL / CHICO XAVIER - LIVRO: PÃO NOSSO

“E contentai-vos com o vosso soldo."

Operários existem que reclamam salários devi-

- João Batista. (Lucas, 3:14.)

dos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do

A resposta de João Batista aos soldados, que lhe

mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quan-

rogavam esclarecimentos, é modelo de concisão de bom

do não seja em mártires de representações e banquetes.

senso.

Há homens cultos que vendem a paz do lar em
Muito gente se perde através de inextricáveis la-

troca da dilatação de vencimentos.

birintos, em virtude da compreensão deficiente acerca
dos problemas de remuneração na vida comum.

Inúmeras pessoas seguem, da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas,
por não se conformarem com os ordenados

ATIVIDADES DA CASA
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

mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos Imperscrutáveis Desígnios.
Não é por demasia de remuneração que
a criatura se integrará nos quadros divinos.
Se um homem permanece consciente

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

quanto aos deveres que lhe competem,

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

tranquilo.

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

quanto mais altamente pago, estará mais inDesde muito, esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão,
ante a justiça do Todo-Poderoso.
Antes, pois, de analisar o pagamento da
terra, habitua-te a valorizar as concessões do Céu.

DIRET
ORIA DO TRÊNIO 2019 a 2021
DIRETORIA
Presidente: Ricardo Rossi Roberto; Vice-presidente: Alcione Camanho Frigoglietto; 1º Tesoureiro: Alexandre Ferreira; 2º Tesoureiro: Nelson Labate; 1º Secretário:
Job Gil Ferreira; 2º Secretário: Ronaldo Ruiz Padilla.
Diretores de Áreas: Diretoria de Assistência Espiritual: Alcione Camanho Frigoglietto; Diretoria de Assistência Social: Luís Carlos Dias de Araújo; Diretoria de
Divulgação: Suzana A. C. Ferreira; Diretoria de Ensino: Hugo Leonardo Ferrer Rebello; Diretoria de Evangelização Infantil e Mocidade: Valkíria Takahara Rebello;
Diretoria de Eventos: Edson Carlos Barone e Andréa Tirlone; Diretoria de Patrimônio: Ronaldo Ruiz Padilla e Antonio Carlos Mornatti; Diretoria Jurídica: Adriana Feltrin
Conselho FFiscal:
iscal: 1º Efetivo: Adriano de Castro Filho; 2º Efetivo: Marcial Ferreira Jardim; 3º Efetivo: Francisco José R. Bueno; 1º Suplente: Wanderley
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