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A calma é a nossa melhor companheira

MENSAGENS DE FAMILIA-
RES DESENCARNADOS

Nosso companheiro Adriano
Isaac pergunta: “o que devemos di-
zer aos que vêm às sessões de psico-
grafia de nossa Casa Espírita sequi-
osos em receber mensagens diretas
ou notícias de seus familiares desen-
carnados?”

Acompanhe nossa matéria so-
bre o tema na página 02.

CORRIGINDO ERROS DO
PASSADO...

Pergunta de Regiane Berthi: “Te-
nho muitos arrependimentos em
minha vida. O espiritismo convoca
os seres à reparação. Não poderei re-
parar tantos e tantos erros, talvez al-
guns. Existe tempo determinado
para reparações? E se eu não conse-
guir na atual encarnação? Meu futu-
ro é incerto?” Página 04.

MENSAGEM DO DR. KARL

Neste mês, contamos com mais
uma belíssima mensagem de Dr.
Karl, transcrita, durante os trabalhos
da Casa, pelo Dr. Adriano

Dr. Karl não perde nunca a opor-
tunidade de nos alertar sobre o com-
portamento que devemos ter ao as-
sumirmos o compromisso de traba-
lhar em favor do próximo. Página 03.

Não se deixe consumir pelas ex-
citações e nervosismos desses dias
tão agitados. Procure fazer tudo com
calma.

É compreensível que num tempo
em que ainda se afirma que tempo é
dinheiro, você tenha os ímpetos co-
muns da época, quais sejam, os de
ganhar e ganhar, temendo as neces-
sidades futuras.

É justificável que você corra, de
um lado para outro, na busca dos
bons negócios, da conquista de me-
lhores mercados, na busca, enfim,
dos lucros.

É admissível que você não tenha
tempo para se alimentar devidamen-
te, para repousar um pouco, para
meditar um pouquinho ou para
orar.

Entendemos, meu irmão e mi-
nha irmã, que cada um dos seus ne-
gócios ou cada uma das suas ocupa-

ções lhe exija atenção e envolvimen-
tos especiais.

Entretanto, vale a pena não es-
quecer que tudo isso é secundário
para a vida da alma, porque tudo
isso vai ficar sobre o pó do mundo.
Foi Jesus quem nos recomendou que

não nos atormentássemos pela pos-
se do ouro..

Então, devemos pensar que o
corpo físico nos é emprestado en-
quanto estivermos no planeta com os
divinos objetivos do progresso espi-
ritual. Página 03.

Atendendo a pedidos, a partir des-
te número estão de volta as seções “Can-
tinho da Cozinha” e “Livro do Mês”.

No “Cantinho da Cozinha”, serão
publicadas opções para aqueles que
desejam uma alternativa para elimi-
nar a alimentação carnívora do seu
cardápio, além da publicação de deli-
ciosos doces.

No “Livro do Mês”, serão
publicadas sinopses dos livros indica-
dos por tarefeiros e assistidos da Casa.

RECEITAS VEGETARIANAS E SUGESTÕES DE LEITURA

Sugestões de receitas e livros po-
derão ser enviadas para nosso e-mail
divulgacao@nucleopazeamor.org.br,
ou pessoalmente na secreta-
ria do Núcleo.

E mais uma novi-
dade!!! A par-
tir deste mês,
nosso infor-
mativo será impres-
so em azul, a cor do
“Paz e Amor”.
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Comunicação nos dois planos da vida

Hugo Puertas de Araujo e Marcia
Regina Farbelow

Embora todos saibamos que a
morte é a etapa final dos que vivem
na Terra, não nos preparamos para
recebê-la. Eis porque ela sempre nos
surpreende, esfacelando-nos o cora-
ção em tortura moral.

O que existe afinal, para além do
túmulo? Para onde vão as almas dos
que se foram abraçados pelo sono da
morte? Como diluir a dor da separa-
ção?

Tudo isso deve ser explicado àque-
les que comparecem às sessões de
psicografia na Casa, sequiosos para
receberem mensagens diretas ou notí-
cias de seus familiares desencarnados.

Devemos dizer que o processo de
comunicação não é tão simples as-
sim e é necessário que o espírito es-
teja em condições de atender ao cha-
mado e também que encontre boa afi-
nidade com os médiuns disponíveis
para que a comunicação possa ocor-
rer. Mas também devemos salientar,
e esse é o ponto mais importante, que
não devemos nos ocupar da situa-
ção dos que se foram pois eles, tam-
bém, têm suas atividades e precisam

acostumar-se com a sua nova condi-
ção, processo esse que pode ser pre-
judicado pela insistência
com que os encarnados os
invocam. É preciso fazer
entender que a vida conti-
nua de ambos os lados da
cortina da morte física, ou
seja, devemos seguir a nos-
sa vida e deixar que eles si-
gam a deles também. O melhor é orar
pelos que queremos bem ao invés de
procurarmos retê-los junto a nós. A

“O melhor é
orar pelos que
queremos bem
ao invés de pro-
curarmos retê-

los a nós.”

Todas as informações encontra-
das neste livro foram grafadas com a
pena da simplicidade no papel da ex-
periência, consubstanciando a vivên-
cia do Espírito de Nora durante de-
cênios de nobres, relevantes e respei-
táveis tarefas, realizadas junto a di-
versas instituições dedicadas ao Es-
piritismo.

Seus personagens foram com-
postos baseando-se em experiências
reais...

...Cada personalidade, aqui apre-
sentada, bem como os dramas e tes-
temunhos, as quedas e vitórias guar-
dam ressonância com companheiros
que viveram estas cenas no palco da
vida, nas quais muitos de nós pode-
remos nos encontrar.

Wilson Ferreira de Mello

LIVRO DO MÊS
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SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

13h30
Curso de
Orientação
Maternal

19h
Cursos Bá-
sicos

19h
Diálogo Fra-
terno

14h
Assistência
Espiritual

19h
Assistência
Espiritual

19h
Assistência
Espiritual

19h
Encontro à
Luz do
Evangelho

9h30
Evangeliza-
ção Infantil

oração pode amenizar a longa sau-
dade. Quando oramos a Deus pelos

que partiram, eles sentem
nossas vibrações, como se
fossem abraços de carinho
e, na mesma intensidade,
os retribuem, pelos fios do
pensamento.

Em assim procedendo,
e quando a oportunidade

se fizer, os próprios desencarnados
vão procurar entrar em contato e daí
surgirão as mensagens.

Torne-se colaborador-contribu-
inte do Núcleo "Paz e Amor".

Sua contribuição mensal
é muito importante tan-

to para ajudar a man-
ter nossa modesta

Casa, como para dar
continuidade aos nos-
sos trabalhos de As-
sistência Social.



Malhar para o trabalho
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Mensagem do Dr. Karl

Recentemente, em 11 de junho
de 2003, nosso amigo espiritual, ex-
plicou que nenhum atleta
que almeja evoluir na car-
reira, deixa de praticar,
com regularidade e persis-
tência, o esporte que pre-
tende competir para poder
se condicionar fisicamente
e aprimorar sua técnica.
Outros, para  assegurarem
melhor saúde, matriculam-se em
academias para “malhar”, realizan-
do exercícios aeróbicos e/ou muscu-
lação. Os que  não freqüentam aca-
demias, exercitam-se em locais pú-
blicos com caminhadas em ritmo ace-
lerado ou mesmo correndo.

Assim agindo,  estão procuran-
do uma forma de melhorar sua
performance no sentido de realizar,
com melhor técnica e com mais resis-
tência, suas atividades, reduzindo

seu cansaço, podendo, desta forma,
produzir sempre mais. Aquele que se
propõe a trabalhar em uma Casa
Espírita, com o objetivo de ajudar aos

que a procuram para alívio
de suas aflições e angústi-
as deve , também, praticar,
de uma forma consciente e
constante, seu treinamento
para se condicionar e, as-
sim, ir adquirindo mais co-
nhecimento, disposição e
ânimo para a tarefa a rea-

lizar. Quanto mais o seareiro amplia
seus conhecimentos e trabalha, mais
tem vontade e disposição de servir.

É preciso que cada um se consci-
entize da importância deste exercício
disciplinado e gratificante que é o es-
tudo e o trabalho. Assim deve ser para
poder chegar, ao fim da jornada, sem
cansaço, agradecendo ao Pai e pe-
dindo-lhe que não deixe nunca fal-
tar esta abençoada oportunidade.

Adriano de Castro Filho

“Quanto mais o
seareiro amplia
seus conheci-

mentos e traba-
lha, mais tem

vontade e dispo-
sição de servir.”

Agindo sempre com calma

  Adaptação do cap. 7 do livro: “Para
uso Diário”, ed. Fráter Livros Espíritas.

A calma deve se tornar compa-
nhia e conselheira dos nossos dias
terrenos, ensinando-nos a fazer
tudo com moderação, procurando
vincular a mente ao psiquismo celes-
te, a fim de que não convertamos em
tormento e destruição o que deve-
ria ser fonte de vida e de alegria: o
tempo.

Aja sempre com calma, para que
tenha tempo de pensar bem sobre
tudo e de agir bem em tudo que faça.

Alimente-se o mais corretamen-
te possível, preservando o corpo que
o ajuda tanto. Dê ao seu corpo e à
mente alguns momentos de repouso,
para manter a necessária sanidade.

Encontre um tempinho, alguns
poucos minutos que sejam, para
meditar sobre a sua realidade no
mundo, sobre o que Deus espera de
você, e ore.

Procure sintonizar-se com seu
anjo guardião, com os nobres
mentores da vida, pelo menos ao ini-
ciar um novo dia de atividades.

Essas providências, ao mesmo
tempo em que lhe trarão calma, se-
rão conseqüências do seu estado de
calma.

Com calma em seu cotidiano,
você evitará as indisposições com
terceiros, as irritações na via públi-
ca, a agressividade no trânsito da
cidade, bem como os estresses des-
necessários dentro do lar.

Com calma, você entenderá cada
ocorrência a sua volta e cada pessoa
em seu caminho.

Nada você perderá pelo uso da
calma em sua trajetória humana,
pois, longe de alimentar-se da idéia

materialista de que tempo é dinhei-
ro, você começará a pensar que, fun-
damentalmente, tempo é oportuni-
dade, e que você deverá aproveitá-la
para o melhor.

Mesmo que deixe de lucrar algu-
mas poucas moedas, no jogo enlou-
quecido das competições, você con-
quistará harmonia e saúde, a fim de
prosseguir na rota da felicidade que
tanto deseja.

Seja qual for a situação cotidia-
na que o convide à ação, à tomada

de atitude, faça-o com calma, com
muita calma, e aguarde os resulta-
dos excelentes em clima de paz.

Nosso
informativo está na
internet! Visite nosso
site e confira os artigos
em primeira mão...

www.nucleopazeamor.org.br



Os erros fazem parte do processo de aprendizado
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Hugo Puertas de Araujo e Marcia
Regina Farbelow

Todos nós, seres humanos en-
carnados neste planeta de provas e
expiações,  temos contraí-
do inúmeras dívidas ao
longo de nossa existência;
apesar disso, estamos fa-
dados ao progresso e à per-
feição. E o tempo que leva-
remos em cada etapa do
nosso processo evolutivo
depende de nós mesmos.

Ainda assim, por mais que nos
esforcemos, é sabido que é impossí-
vel passar da brutalidade primitiva
à perfeição no curto espaço de uma
vida humana. Para isso, o Criador
nos concede a reencarnação como
prova de sua infinita misericórdia,
pois assim teremos nova chance para
acertar onde, outrora, erramos. Pro-
curemos, portanto, tornarmo-noso
melhor ser humano que pudermos.
Esforcemo-nos em aprender coisas
novas,  ajudar o nosso semelhante,
tendo para com ele apenas atitudes
que gostaríamos que ele nos dispen-
sasse.

O remorso e o arrependimento
são passos importantes que nos
mostram que já atingimos a compre-

ensão de nossos atos. E não paremos
por aí! Não nos entreguemos à cul-
pa que é um sentimento que não leva
a nada. Ao invés da estagnação,
mantenha-mo-nos em movimento.

Procuremos corrigir o que
erramos, peçamos descul-
pas a quem ofendemos,
mas não nos detenhamos
nessa etapa.

Preocupemo-nos com o
que poderemos ainda fazer
e, aí, concentremos as nos-
sas energias.

Lembremo-nos: os erros fazem
parte do processo de aprendizado.
Por isso não tenhamos medo de er-

CANTINHO DA COZINHA

“Preocupe-
mo-nos com o

que poderemos
ainda fazer e, aí,

concentremos
as nossas ener-

gias.”

ANIVERSÁRIOS DO MÊS

07 - Helena

08 - Cláudia Barros

08 - Léo

10 - Cândido

16 - Geraldo

16 - Tina

27 - Lilian Isaac

TORTA DE
PALMITO

Ingredientes
da massa:
21 colheres de
sopa de farinha
de trigo

3 colheres de sopa de margarina
3 colheres de sopa de óleo
3 colheres de sopa de fermento
royal
3 xícaras de café de leite
sal a gosto

Modo de Preparo:
Misturar todos os ingredientes e
sovar a massa, abrindo-a com o
rolo.

Recheio:
1 lata de palmito
1 copo de leite
1 colher de sopa de farinha de
trigo
Cebola picada, alho e óleo a gos-
to

Modo de Preparo:
Refogar o palmito com cebola,
alho, óleo e tomate. Colocar o leite
e a farinha de trigo. Misturar até
engrossar.

rar, porém, esforcemo-nos para evitá-
los e aprender com eles.

As pessoas erram, mas somente
aquelas que são capazes de apren-
der com os próprios erros é que real-
mente progridem e com isso sofrem
e equivocam-se menos.


