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Bazar de Natal!!!

No dia 1.º de dezembro, sábado,
a partir das 10 horas, será rea-

lizado o nosso tão esperado Bazar
de Natal, aqui no Núcleo.

Artesanatos, jogos de cozinha,
enfeites natalinos e muito mais. Tudo
realizado com muito  amor e carinho
pelas tarefeiras de nossa Casa. Além
disso, o Bazar de Natal conta, tam-
bém, com uma lanchonete, com de-
liciosos pratos doce e salgados.

Não perca mais este importante
evento de nosso Núcleo!!!
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Falar sobre a importância da pre-
ce, seu poder e eficácia na solu-

ção de inúmeros problemas de nos-
sas vidas, é um tanto natural para
nós, seguidores da Doutrina Karde-
cista. Sabemos de há muito tempo
que a "fé move montanhas" e que
uma oração sincera opera "milagres".

Mas até bem pouco tempo atrás,
falar em cura através de passes, pre-
ces e demais procedimentos espiri-
tualistas era motivo de chacota por
inúmeros cientistas e estudiosos da
matéria, que jamais poderiam acei-
tar qualquer tipo de tratamento que
não pudesse ser comprovado pela
ciência.

Ainda hoje, muitos céticos ten-
tam justificar, sem sucesso, os inú-
meros fenômenos "inexplicáveis" que
vêm se alastrando pelo planeta. Mo-
vidos por um orgulho incontrolável,

buscam teorias esdrúxulas para ten-
tar explicar o óbvio: a existência de
uma inteligência superior que coman-
da o Universo, a existência da alma
e de um mundo espiritual que é a
verdadeira morada de todos nós, frá-
geis seres humanos...

Mas não há teoria que resista às
evidências, e a ciência, preocupada
em descobrir a verdade dos fatos,
paulatinamente vem se rendendo a
essa nova realidade: a vida espiritu-
al. Acompanhe reportagem publicada
pelo jornal Folha de São Paulo, de
11 de outrubo de 2001.           Pág. 2
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A água que chega em nossas
casas é resultado de um demo-
rado e caro processo de capta-
ção e tratamento. Por isso, pres-
te atenção a alguns cuidados que
podem ajudá-lo a economizar:
•Faça a manutenção preventiva
das tubulações, torneiras e regis-
tros para evitar vazamentos;
•Na hora de lavar a louça, cuida-
do para não deixar a água cor-
rendo à toa. Uma torneira aberta
desperdiça até 2 litros de água
por minuto.
•Dê preferência às caixas de acu-
mulação de água sobre o vaso
sanitário. Elas são mais econô-
micas do que as válvulas hidráu-
licas tradicionais.
•Não demore no banho, feche a
torneira enquanto escova os den-
tes, e não jogue papel no vaso
sanitário.
•Não use esguicho de água para
limpar calçadas e quintais.

Torne-se colaborador-contribuin-
te do "Paz e Amor". Sua contribui-
ção mensal é muito importante
tanto para ajudar a manter nos-
sa modesta Casa, como para dar
continuidade aos trabalhos de
Assistência Social.

COLABORE

Faça o Natal de nossas
crianças e gestantes caren-

tes mais feliz. Já estão à
disposição de todos, na Se-

cretaria do Núcleo, os
envelopinhos de Natal.
Dê, você também, a sua

contribuição.
Projeto Morada do Sol
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Artigo publicado no encarte Equi-
líbrio, do jornal Folha de São
Paulo, do dia 11 de outubro de
2001, sob título: "Preces ajudam
fertilização in vitro"

Estudo realizado por pesquisado-
res da Universidade Columbia

(EUA) apresentou um resultado sur-
preendente: preces à distância au-
mentam o porcentual de sucesso de
fertilizações "in vitro". A pesquisa en-
volveu participantes de quatro países
e foi divulgada na edição do mês pas-
sado da publicação "Journal of Re-
productive Medicine"

Os pesquisadores acompanha-
ram 199 mulheres que se submete-
ram a tratamento para fertilização "in
vitro" no Hospital Cha, em Seul (Co-
réia do Sul), entre dezembro de 1998
e março de 1999. Essas pacientes
foram divididas aleatoriamente em
dois grupos. Um deles, com cem
mulheres, foi alvo de orações de vo-
luntários de religiões cristãs residen-
tes nos EUA, no Canadá e na Aus-
trália. As 99 pacientes do segundo
grupo não receberam preces. Tanto
as pacientes como seus médicos e
outros profissionais de saúde envol-
vidos com o tratamento não sabiam
das orações.

Nenhum dos voluntários conhe-
cia ou teve qualquer tipo de contato
com as pacientes.

Parte desses participantes rece-
beu fotos das coreanas e rezou pelo
sucesso do tratamento. Aos demais,
foi solicitado que rezassem por aque-
les que estavam dirigindo suas ora-
ções às pacientes. As preces foram
iniciadas nos primeiros dias do tra-
tamento hormonal para estimulação
de ovulação e prolongaram-se por
três semanas.

Os pesquisadores constataram
que 50% das mulheres que recebe-
ram preces à distância tiveram êxito
no tratamento: a fertilização in vitro
resultou em gravidez bem sucedida.

Colaboração: Marcia R. Farbelow e
Hugo Puertas de Araujo

Pergunta de Francine Ozório: Gos-
taria de saber se há algum emba-
raço de âmbito espiritual, quando
mantemos relações sexuais duran-
te a gravidez.

Durante a gravidez, todas as
emoções sentidas pelos pais, são
transmitidas ao espírito reencarnan-
te. Assim, todos os sentimentos de
ordem boa e elevada, contribuem
para melhorar as relações entre pais
e filho, ajudando a criar um ambien-
te psíquico confortável para o bebê.

Por outro lado, as emoções ru-
ins e de baixo teor vibratório, em mui-
to dificultarão a vinda desse espírito,
e, em alguns casos mais graves, po-
derão, até mesmo, provocar o abor-
to “espontâneo”. Daí a necessidade
de estarmos sempre dispensando
amor e carinho para o bebê, ainda
no ventre materno, e demonstrar-lhe,
por pensamentos e palavras, que ele
é bem-vindo e amado.

No caso das relações sexuais,
se o sexo for vivenciado com todo o

amor, como, aliás, ele sempre deve-
ria ser, então não haverá inconveni-
ente algum, e o espírito só terá a lu-
crar com esse ambiente de carinho
então criado. Se não houver impedi-
mentos de ordem física, como a ne-
cessária abstinência sexual no es-
tágio mais avançado da gravidez,
então não será o fato de se estar grá-
vida que deverá impedir o ato sexu-
al, que é uma forma de carinho e con-
tato entre pessoas que se amam.

O espírito, mesmo no ventre
materno, não é afastado, tendo em
vista que este espírito também parti-
cipa de seu estágio de evolução.
Deus, nosso Pai, criou o sexo em
nós para engrandecimento da cria-
ção, na carne e no espírito.

Além disso, o processo de reen-
carne estará ocupando toda a sua
atenção, e ele praticamente não
guardará memórias de ordem intelec-
tual, mantendo mais as de ordem
emocional.

Portanto, achamos imprescindí-
vel que o amor norteie o ato sexual,
como recurso para manifestações
elevadas.

Esse percentual é quase o dobro do
registrado entre as demais: apenas
26% conseguiram engravidar.

A equipe de pesquisadores, lide-
rada pelo médico Rogério Lobo, res-
ponsável pelo setor de obstetrícia e
ginecologia do College of Physicians
and Surgeons da Universidade, ana-
lisou os dados obtidos várias vezes
para verificar se havia outras variá-
veis que poderiam justificar as dife-
renças entre os dois grupos, mas
não encontrou nenhuma. Eles acre-
ditam, porém, que possa ter havido
influência de algum fator biológico
ainda desconhecido.

A Prece e a fertilização "in vitro" ANIVERSÁRIOS

16/11 - Ruth
19/11 - Maria Tereza Figueiredo
26/11 - Alice Ferracini
02/12 - Denise
04/12 - Aurea
04/12 - Fernando
11/12 - Palmira
13/12 - Cleusa
14/12 - Victoria

Relacionamento sexual e gravidez

Visite nosso site:
www.nucleopazeamor.org.br
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Registros EspíritasRegistros EspíritasRegistros EspíritasRegistros EspíritasRegistros Espíritas

23/11/1795 - Nasce em Thiais, França,
Amélíe Gabrielle de La Combe Boudet,
esposa de Allan Kardec.

1/11/1918 - Em Sacramento, MG, as-
sistido pela sua mãe, desencarna Eurí-
pedes Barsanulfo.

29/11/1982 - Em São Paulo desencarna
Edgard Armond, Secretário Geral da
FEESP. Junto com Maria Cajado de
Oliveira e Pedro de Camargo fundou o
jornal “O Semeador”. A ele se deve a
organização da transmissão da Verda-
de Espírita através de Cursos Regula-
res, na FEESP, como o Curso de Apren-
dizes do Evangelho. As práticas da flui-
doterapia (passes), de cura e dos trata-
mentos de desobsessão, assim como
as de educação e desenvolvimento
mediúnicos foram normatizadas em
obras publicadas por Armond. Escre-
veu cerca de 80 livros e opúsculos; en-
tre eles, “Mediunidade”, “Desenvol-
vimento Mediúnico”, “Os Exilados de
Capela”, “Passes e Radiações”, “O
Redentor”, “Trabalhos Práticos de Es-
piritismo”.

Colaboração: Hugo Puertas de Ara-
ujo e Marcia R. Farbelow

Pergunta de Jairo Horta: Podemos
considerar Nostradamus um pro-
feta? Todas suas previsões são ver-
dadeiras? Em cada fato da Histó-
ria, cada tragédia mundial, Nostra-
damus acertou mesmo? Até quan-
do ele vai acertar o futuro? Nostra-
damus seria para nós, afinal, um
personagem confiável ou ele é um
produto da mídia?

Nostradamus (Michel de Notre
Damme) é um personagem bastan-
te controvertido e durante a sua vida,
ao que sabemos, ele fez, e acertou,
várias previsões.

Quanto às suas palavras sobre
o futuro, temos profecias dele que vão
desde a sua época até um futuro
bem distante que poderia se situar
para bem além do ano 3.000.

Dizemos “poderia” pois um gran-
de problema quanto às previsões de
Nostradamus é o fato de não poder-
mos dizer exatamente quando elas
se realizarão (ou não), pois o médi-
co francês (ele era médico e astrólo-
go) explicitava as datas dos eventos
por ele previstos, por meio de fatos
notáveis nos céus (por exemplo uma
conjunção planetária, eclipses, etc.),
e também devido à linguagem poéti-
ca por ele empregada, o que torna
difícil a interpretação de suas pala-
vras.

Essas dificuldades à parte, a pro-
blemática de Nostradamus é em tudo
idêntica à que vivemos quando vamos
consultar um vidente qualquer. Tra-
ta-se de um caso de mediunidade
onde o médium tem apenas uma
noção do futuro mais provável e não
de um futuro exato.

Allan Kardec nos dizia que para
esses médiuns, em estado de des-
prendimento parcial, a sua capaci-
dade de previsão ficaria mais aguça-
da, como quando alguém sobe uma
montanha e daí tem uma melhor vi-
são sobre o vale lá embaixo. Essa
pessoa no alto pode até guiar outras
que se desloquem ao longo de um
caminho e dele não tenham noção
sobre os seus acidentes, mas nun-
ca teria condições de determinar ine-
quivocamente tudo o que viesse a
acontecer, pois isso negaria o livre-
arbítrio, o que é um engano.

Assim, um médium mais ou
menos "poderoso" poderia ter uma
visão mais ou menos clara sobre um
futuro mais provável, mas nunca uma
certeza plena sobre os acontecimen-
tos.

Isso também vale para o caso de
Nostradamus. Ele pode errar em
suas previsões pois o nosso livre-ar-
bítrio pode alterar os fatos. Ele tam-
bém pode ser interpretado de forma
errônea, tanto na identificação das
personagens e acontecimentos como
quanto às datas, devido sua lingua-

gem figurada e ao uso de eventos as-
tronômicos para as suas datações.

Com tudo isso em mente, o que
podemos dizer é que não podemos
nos fiar em suas previsões mais do
que nos fiaríamos nas previsões de
qualquer outro vidente, tarólogo, qui-
romante e outros!

O nosso futuro nos pertence e
dele podemos fazer o que o nosso
livre-arbítrio e determinação permitir.
Lembramos que "o ontem já foi" e o
"amanhã ainda não veio".

Numa longa viagem, o caminho
apresenta paisagem sempre diversa.
A visão da linha reta faculta uma pre-
visão de sucessos; no entanto, uma
curva, à frente, oferece aspectos sur-
preendentes e inesperados.

Nostradamus e as suas previsões do futuro

CONSCIÊNCIA ESPÍRITA

Em tempos difíceis onde a dor, o
medo e o sofrimento assolam a comu-
nidade mundial. Em tempos difíceis
onde os poderes se fragilizaram e as
pessoas se sentem intranqüilas e inse-
guras. Em tempos onde o certo e o er-
rado se confundem em uma moralidade
obscura, o Núcleo Espírita Assistencial
"Paz e Amor" traz, aos terceiros sába-
dos do mês, temas onde se discute a
espiritualidade nos tempos atuais.

Como ser espírita em tempos tão
difíceis? Como lidar com os momentos
de fraqueza e depressão, acreditando
no destino e no Plano Superior que nos
protege e nos envolve? Como acreditar
no poder transformador do amor e ser-
vir fraternalmente aqueles que labutam
o dia a dia conosco?

Estas perguntas têm muito mais
que uma resposta e nós estamos espe-
rando você para juntos encontrarmos
as soluções e as forças para servirmos
com amor o Evangelho de Jesus.

Precisamos e contamos com você
para participar deste grupo.

Tema do dia 24 de novembro:
"Obsessão". Tema do dia 15 de de-
zembro: "Mediunidade".
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AGENDA

NOVEMBRO
2, 3 e 15 - Não haverá trabalhos
18 - Visita à Colônia de Pirapitingui
24 a 30 - Não haverá trabalhos:
preparação Bazar de Natal

DEZEMBRO
01 - Bazar de Natal
16 - Visita à Colônia de Pirapitingui
24, 25 e 31 - Não haverá trabalhos

RAPHAEL RIOS

Em toda a caminhada da humani-
dade não houve ninguém que a

Ele se comparasse em termos de
presença histórica e influência ético-
religiosa. E nestes 2000 anos últi-
mos, sua pessoa e sua doutrina inter-
penetram direta e indiretamente to-
das as culturas e todos os empreen-
dimentos humanos e mesmo os que
lhe possam ser contrários só encon-
tram identidade em comparação com
Ele  e com mais ninguém, pois não
há parâmetro referencial, em qual-
quer campo do conhecimento huma-
no, superior a Ele a seu Evangelho,
expressão da Lei do Amor do Cria-
dor, Lei máxima do Universo, de quem
Ele foi o enviado maior.

Jesus, o ungido, o Cristo, pois
esta é a tradução dessa expressão
grega, é o enviado do Pai, o Messi-
as, expressão judaica também para
ungido, o Mashiah, para cumprir a
missão a ele delegada de promover
a transformação e redenção da hu-
manidade pela prática irrestrita do
amor ao próximo, consubstanciado
no seu Evangelho Redentor e por Ele
vivido até as últimas conseqüências.

Neste planeta ninguém jamais
encarnou tão fidedignamente a mis-
são do Messias Libertador de almas
quanto o Amado Mestre Jesus. Cum-

Jesus, o Messias Libertador

priu todas as profecias contidas no
Velho Testamento através da clarivi-
dência dos profetas hebreus, que se
fizeram presentes deste 1000 anos
antes do seu nascimento em Belém.

Corporificou com absoluta auten-
ticidade todos os atos, os episódi-
os, os sinais, os aconteciementos
antecipados pelos profetas, identifi-
cadores do enviado do Pai para re-
denção das criaturas invigilantes des-
ta terra sujeitas pelas suas imperfei-
ções à disciplina das expiações e
das provas. Jesus, sim, é o Messi-
as!!

Não deixe de ler:
O primeiro livro ditado por
Pai Juca e outros mentores

do Núcleo Paz e Amor

MensagemMensagemMensagemMensagemMensagem

20 DICAS PARA O SUCESSO

01 - Elogie ao menos 3 pessoas por dia
02 - Tenha um aperto de mão firme
03 - Olhe as pessoas nos olhos
04 - Gaste menos do que ganha
05 - Saiba perdoar a si e aos outros
06 - Trate os outros como gostaria de
ser tratado
07 - Faça novos amigos
08 - Saiba guardar segredos
09 - Não adie uma alegria
10 - Surpreenda aqueles que você ama
com presentes inesperados
11 - Sorria
12 - Aceite sempre uma mão estendida
13 - Pague suas contas em dia
14 - Não reze para pedir coisas. Reze
para agradecer e pedir sabedoria e co-
ragem.
15 - Dê às pessoas uma segunda chance
16 - Não tome nenhuma decisão quan-
do estiver cansado ou nervoso
17 - Respeite todas as coisas vivas,
principalmente as indefesas
18 - Dê o melhor de si no seu trabalho
19 - Seja humilde, principalmente nas
vitórias
20 - Jamais prive uma pessoas de es-
perança. Pode ser que ela só tenha isso.

Reflita sobre estas 20 dicas.
Que as ações confirmem as palavras

Colaboração: Joel Adonay Lino

2.ª feira:
xxxx xx

3.ª feira:

4.ª feira:

5.ª feira:

6.ª feira:

Sábado:

13h30 -
xxx
19h    -

19h    -

14h    -
19h    -

19h    -

19h    -

9h30  -

Curso de Orientação Mater-
nal
Cursos Básicos

Entrevista e Orientação

Assistência Espiritual
Assistência Espiritual

Assistência Espiritual

Reunião Pública

Evangelização Infantil

ATIVIDADES DA CASA


