NÚCLEO ESPÍRITA ASSISTENCIAL
“PAZ E AMOR”

Estamos Aqui !!!

Junho 2002  Informativo do Núcleo Espírita Assistencial "Paz e Amor"  N.º 54

SEMINÁRIO REUNE MAIS DE 60 PARTICIPANTES

N

o último dia 25 de maio, transcorreu com pleno êxito nesta
Casa, o segundo seminário Espírita,
versando sobre os temas: "DEPRESSÃO”,"ABORTO" “TRANSPLANTE
DE ÓRGÃOS” e “CLONAGEM”.
O Seminário foi organizado pela
Diretoria de Eventos e os destaques
foram a presença marcante dos tarefeiros, o excelente nível dos expositores e a integração entre todos que
participavam dos debates que versaram sobre o movimento e o pensamento espírita em relação aos temas
abordados.
Queremos enaltecer a iniciativa
da Casa e rogar aos espíritos iluminados que possamos realizar outros
eventos deste porte. Este informativo parabeniza a todos os participantes do Seminário, sua apresentação,
metodologia e conteúdo, e que os
organizadores recebam os sinceros
agradecimentos de todos os trabalhadores desta Casa de Paz e Amor.
Este seminário será oferecido
também a todos os assistidos da
Casa, em data ainda a ser definida
durante o mês de outubro.

ATIVIDADES DA CASA
de Orientação Maternal
2.ª feira: xxx
13h30 - Curso
x
19h - Cursos Básicos
3.ª feira: 19h

- Entrevista e Orientação

4.ª feira: 14h
19h

- Assistência Espiritual
- Assistência Espiritual

5.ª feira: 19h

- Assistência Espiritual

6.ª feira: 19h

- Encontro à luz do Evangelho

Sábado: 9h30 - Evangelização Infantil
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Registros Espíritas

ANIVERSÁRIOS
10/06 - Ana Paula
11/06 - Lina
12/06 - Neide
13/06 - Lilian Amato
14/06 - Agnes
15/06 - Olívia
20/06 - Cláudia
21/06 - Maria Tereza Varella
23/06 - Jardim
24/06 - Alice
25/06 - Márcia Farbelow
25/06 - Ricardo
28/06 - Constantina
29/06 - Carmen Santos
07/07 - Helena
08/07 - Léo
10/07 - Cândido
10/07 - Carmen Tulli
16/07 - Geraldo
16/07 - Tina

1/6/1890 - Em Portugal, por suicídio,
desencarna o escritor Camilo Castelo
Branco. Ditou através de Ivone do
Amaral Pereira o livro Memórias de um
Suicida.
4/6/1967 - Em São Paulo, capital, ocorre o primeiro Congresso Educacional
Espírita Paulista, ocasião em que é fundada a USE, sendo o primeiro Presidente Edgard Armond.
4/6/1867 - O Dr. Adolfo Bezerra de
Menezes, segundo os anais da Câmara
dos Deputados, ocupa pela primeira
vez a tribuna, em defesa de causas nobres.
16/6/1871 - William Crookes entrega à
Rainha Vitória da Inglaterra relatório
confirmando a veracidade dos fenômenos mediúnicos produzidos pela médium Florence Cook, com as materializações do Espírito Katie King.
19/6/1950 - Na cidade do Rio de Janeiro, desencarna Leôncio Correia, Presidente da Liga Espírita do Brasil; nascido em Paranaguá/PR, em 01/09/1865.
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AGENDA
JUNHO
14 - Palestra da Diana. Tema: "Vida
a Dois", às 20h.
15 - Reunião do Grupo Consciência
Espírita, às 14h30
16 - Visita à Colônia de Pirapitingui
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Violência: causas, conseqüências e reflexões
Colaboração: Marcia Regina Farbelow e Hugo Puertas de Araujo
PERGUNTA DE MIRTES JANE: O planeta Terra está passando por um
processo de seleção? Quanta tragédia, quanta violência, quantas
mortes injustas! Noto que há muita
marginalidade em pessoas jovens
de 20 a 25 anos. Por que? Sempre
será assim? Onde estão os anjos?
Bem, vamos por partes. O problema da violência é sim bastante grave e preocupante. Ela tem se tornado a grande intérprete desses tempos planetários, já que sua proposta
é de fácil aceitação pela quase maioria dos humanos nos estágios em
que se acham no mundo. Porém, não
podemos deixar de considerar que
antigamente a população era muito
menor e por isso a incidência de crimes também era menor. Por outro
lado, a mídia não se ocupava tanto
em divulgar esse tipo de notícia de
modo que o que acontecia ficava restrito ao seu próprio âmbito.
Com tudo isso podemos concluir
que o nosso planeta vem melhorando em termos de convivência humana, e não piorando como muitos pensam. Basta observar os grandes
avanços sociais que a humanidade
vêm acumulando. Há pouco mais de
cem anos ainda tínhamos escravos
trabalhando em condições sub-humanas, há questão de décadas, a
mulher ainda era tratada como um
ser inferior sem direito sequer de trabalhar para o próprio sustento. A violência, apesar de menor em número, era maior em termos proporcionais e os desmandos políticos aconteciam a céu aberto, ao contrário de
hoje, quando devem ser acobertados
por medo de sanções legais. Ainda
estamos muito longe da situação ideal mas estamos caminhando para ela
e não na direção contrária.
Hoje os negros e as mulheres já
podem contar com o seu espaço ao

sol e, mesmo que isso não aconteça na prática, ao menos eles têm as
garantias legais, o que nunca aconteceu antes na história da humanidade. Isso mostra que estamos mudando e mudando para melhor.
Dia virá em que prática e teoria
serão a mesma coisa, não só para
negros e mulheres, mas para todos
em geral.
Ainda sobre o problema da violência, a faixa mais atingida é a dos
jovens por que eles é que estão no
ápice da força física e se não tiverem uma boa orientação, simplesmente utilizarão essa energia para
fins menos nobres. É tudo um problema de educação: os pais não se
preocupam em educar os filhos, passando tal responsabilidade para professores, amigos ou, pior, para a televisão.
A televisão, por sua vez, não tem
preocupação educativa, querendo
apenas vender o seu produto. E com
isso os jovens crescem sem freios e
sem orientação. Não é difícil de se
imaginar o que virá depois.
Nós, espíritas, temos fundadas
razões para afirmar, convictos, que
a propaganda da violência como é feita nos veículos de propagação, reforça o que o espírito reencarnado
traz de vidas anteriores, vitimando-o
mais ainda pela intoxicação da enfermidade que ele porta em suas
estruturas psicológicas mais sutis:
a violência!
O Espírito é herdeiro de si mesmo, ele reflete o seu passado, no presente.
Assim, os pais devem se estruturar para educarem seus filhos e
não simplesmente passarem o encargo para o outro ou para terceiros.
Tanto o Pai como a Mãe devem ser
o mestre para seus filhos auxiliando
a esculpir as mais belas lições de
discernimento e sabedoria. Os pais
devem sinalizar a estrada com os
próprios exemplos.

Quanto a estarmos em transição,
isso é possível, mas não devemos
esperar nenhuma alteração drástica
nos quadros populacionais. Os processos de transmigração entre mundos são muito mais suaves do que
imaginamos. É possível que isso já
esteja acontecendo durante séculos
e que possa continuar por muito tempo ainda. A natureza não dá saltos.
Tudo acontece a seu próprio tempo.
Um belo dia vamos acordar e sem
termos percebido a humanidade já
terá acumulado tantos progressos
sociais que não poderemos acreditar que um dia já fomos como somos hoje. Mas esse é um processo
lento, nada parecido com uma transição abrupta. Por outro lado, isso
nos permite dizer que tudo está correndo como deveria. Se hoje a situação é ruim, ontem ela foi pior e amanhã será melhor. Basta olhar a história para conferirmos o que já alcançamos e vermos as tendências do
que temos pela frente.
Finalmente, quanto aos anjos,
devemos nós sermos os anjos, contribuindo para o progresso da humanidade de todas as formas possíveis,
quer seja educando melhor nossos
filhos dentro de um molde cristão,
quer seja praticando a caridade, material e espiritual, auxiliando o nosso irmão a ter uma melhor condição
de vida. As sociedades são compostas por pessoas. Logo, pessoas melhores, sociedades melhores. É simples, não requer milagres e nem intervenções dos governantes.
Quando todos nós nos conscientizar-mos do nosso papel e o cumprirmos, então teremos sociedades
melhores. Não teremos que esperar
que transições evolutivas ocorram no
planeta. Na verdade é a evolução das
pessoas que promove a evolução do
todo, não o contrário. Se pudermos
ajudar uma pessoa, que por sua vez
ajude outra, estaremos no caminho
certo rumo a um mundo melhor.
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Paz e Amor: 32 anos de importantes trabalhos

V

ocê sabia, que o Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor, foi
fundado em 29 de dezembro de 1969,
tendo portanto 32 anos e 5 meses
de atividades, levando o ideal espírita à comunidade?
Como este objetivo vem sendo
alcançado?
De segunda a sábado o “Paz e
Amor” abre suas portas para receber
irmãos que procuram orientação,
assistência espiritual e social, o que
vão obtendo através das palestras e
da assistência espiritual pelo passe.
As pessoas mais carentes são também beneficiadas pela assistência
social da Casa. Para isso, contam
com a boa vontade e a colaboração
ativa de tarefeiros, que participam
com amor e dedicação em cada área
de assistência deste Núcleo.
As segundas-feiras são dedicadas a área de ensino, com a realização de Cursos que trazem aos alunos conhecimentos sobre a Doutrina e que contribuem também para a
formação de futuros tarefeiros. Os
cursos realizados são os de Aprendizes do Evangelho, Reforma Íntima
e Desenvolvimento Mediúnico.
Às terças-feiras as portas se
abrem para receber os irmãos que
procuram orientação espiritual. O
atendimento é feito através de um
diálogo fraterno, conduzindo-os para
a Assistência Espiritual adequada às

suas necessidades, nos dias subseqüentes.
Assim, nos dias da Assistência
Espiritual (4as, 5as e 6as feiras), além
dos passes aplicados, são proferidas
palestras, visando levar a cada um
esclarecimentos importantes para o
seu dia a dia.
A sexta-feira é um dia especial
dedicado ao “Encontro à Luz do Evangelho”, onde se procura estudar temas de importância relevante para a
melhoria íntima de cada um. Na última sexta-feira de cada mês, mensagens psicografadas por nossos
queridos médiuns tarefeiros são
dedicadas a cada um dos presentes.
Os sábados são dedicados às
crianças! Pela manhã, crianças de
até 14 anos participam da Evangelização Infantil, uma atividade de grande importância, pois possibilita a
familiarização delas com a doutrina
de Jesus. Os pais que acompanham
seus filhos, também são convidados
a assistirem palestras específicas.
Em todo 3º sábado de cada
mês, o “Grupo Consciência Espírita” através de palestrantes, trata de
temas diversos que são examinados
e debatidos com os participantes.
A Assistência Social através do
projeto Morada do Sol é desenvolvida por um grupo de voluntárias que
atendem gestantes carentes, com
cursos de orientação maternal, for-

DIÁLOGO FRATERNO

ASSISTÊNCIA

E ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL

ESPIRITUAL ÀS 4ª, 5ª E 6ª

ÀS 3ª FEIRAS

FEIRAS

"PAZ E AMOR" LEVANDO
CURSO ÀS 2ª FEIRAS

BIBLIOTECA
CIRCULANTE

O IDEAL ESPÍRITA À TODA
COMUNIDADE

necendo ainda cestas básicas, enxovais para os bebês, passes de ônibus para o transporte, e doação de
roupas.
Todo 3º domingo do mês, parte, do Núcleo, uma Caravana com
destino a Pirapitingui, em Itu, onde
se localiza uma Colônia e um Hospital de ex-hansenianos que são visitados por nossos "caravaneiros". Se
você quiser participar desta Caravana basta comparecer ao Núcleo, nesse dia, por volta das 7h30min, munido de um lanche e R$ 10,00 para
pagamento do ônibus (maiores informações com a Sumako).
A Biblioteca Circulante, conta
com uma variedade de livros espíritas, à disposição de todos. Basta
procurar o responsável em cada dia,
informando-se na Secretaria. Para
inscrever-se basta trazer um comprovante de residência, preencher a ficha de inscrição e deixar um telefone para contato.
Em poucas palavras fizemos uma
passagem geral sobre as atividades de nossa querida Casa de Paz
e Amor, Casa esta que, empenhada
em vivenciar os ideais espíritas, conta com sua presença e participação
em todas nossas atividades.
***
Que esta Casa de amor e paz seja
para todos nós uma sociedade fraterna, sempre!

ENCONTRO À LUZ
DO EVANGELHO ÀS
6ª FEIRAS

EVANGELIZAÇÃO
INFANTIL AOS SÁBADOS

CARAVANA PARA
PROJETO MORADA DO

A COLÔNIA DE

SOL

PIRAPITINGUI
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Vício: a porta mais larga em todo o mundo!

C

onta-se que um dia um homem
parou na frente do pequeno bar,
tirou do bolso um metro, mediu a
porta e falou em voz alta: dois metros
de altura por oitenta centímetros de
largura. Admirado mediu-a de novo.
Como se duvidasse das medidas que obteve, mediu-a pela terceira vez. E assim tornou a medila várias vezes.
Curiosas, as pessoas que por ali
passavam começaram a parar. Primeiro um pequeno grupo, depois um
grupo maior, por fim uma multidão.
Voltando-se para os curiosos o
homem exclamou, visivelmente impressionado: “Parece mentira! Esta
porta mede apenas dois metros de
altura e oitenta centímetros de largura, no entanto, por ela passou todo
o meu dinheiro, meu carro, o pão dos
meus filhos; passaram os meus móveis, a minha casa com terreno.
E não foram só os bens materiais. Por ela também passou a minha saúde, passaram as esperanças
da minha esposa, passou toda a felicidade do meu lar... Além disso,
passou também a minha dignidade,
a minha honra, os meus sonhos,
meus planos...
Sim, senhores, todos os meus
planos de construir uma família feliz,
passaram por esta porta, dia após
dia... gole por gole.
Hoje eu não tenho mais nada...
Nem família, nem saúde, nem esperança. Mas quando passo pela frente desta porta, ainda ouço o chamado daquela que é a responsável pela
minha desgraça... Ela ainda me chama insistentemente... "Só mais um
trago! Só hoje! Uma dose, apenas!"
Ainda escuto suas sugestões
em tom de zombaria: “Você bebe socialmente, lembra-se?” Sim, essa
era a isca. Esse era o engodo. E eu
caía na armadilha dizendo comigo
mesmo: “Quando eu quiser, eu paro”.
Isso é o que muita gente pensa,
mas só pensa...

Eu comecei com um cálice, mas
hoje a bebida me dominou por completo. Hoje eu sou um trapo humano... E a bebida, bem, a bebida continua fazendo as suas vítimas.
Por isso é que eu lhes digo, senhores: esta porta é a porta mais larga do mundo! Ela tem enganado
muita gente...
Por esta porta, que pode ser chamada de porta do vício, de aparência
tão estreita, pode passar tudo o que
se tem de mais caro na vida.
Hoje eu sei dos malefícios do álcool, mas muita gente ainda não
sabe. Ou, se sabe, finge que não,
para não admitir que está sob o jugo
da bebida. E o que é pior, têm esse
maldito veneno, destruidor de vidas,
dentro do próprio lar, à disposição
dos filhos.
Ah, se os senhores soubessem
o inferno que é ter a vida destruída
pelo vício, certamente passariam longe dele e protegeriam sua família contra suas ameaças".
Visivelmente amargurado, aquele homem se afastou, a passos lentos, deixando a cada uma das pessoas que o ouviram, motivos de profundas reflexões.
***
Você sabia que, segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2001
foram internados 84.467 brasileiros
por transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool,
demandando um gasto de mais 60
milhões de reais?
Ainda segundo o Ministério da
Saúde, o álcool é a droga mais usada pelos jovens no Brasil.
Segundo pesquisa realizada em
14 capitais brasileiras em 2001, pela
UNESCO, o consumo começa cedo:
em média, aos 13 anos. E o pior é
que o álcool é a porta principal de
acesso às demais drogas. E você
sabia que a influência da TV e do
Cinema nos hábitos de crianças e
adolescentes foi recentemente com-

Visite nosso site:
www.nucleopazeamor.org.br

provada por pesquisadores da Escola de Medicina de Dartmouth, nos
Estados Unidos?
Por todas essa razões, vale a
pena orientar nosso filho para que ele
não seja mais um a aumentar essas
tristes estatísticas.
Baseado em história de autoria desconhecida e em
matéria publicada pela Folha de SP em 24/03/2002,
intitulada “Nunca se bebeu tanto na TV".

Torne-se colaborador-contribuinte do
"Paz e Amor". Sua contribuição mensal é muito importante tanto para ajudar a manter nossa modesta Casa,
como para dar continuidade aos trabalhos de Assistência Social.

Mensagem
Lembra-te de que a Força divina sabe
ver nas profundezas e, com o arado do
tempo, tudo corrige, reajusta e eleva,
sem necessidade da nossa apreciação individual.
Emmanuel
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