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O ESPIRITISMO NOS JOGOS PANAMERICANOS

DIA 10 DE AGOSTO
Tema: Educação e Evolução Espírita. Palestrante: Cleide M. Canhadas, mes-
tre em ciência da religião da PUC.

DIA 14 DE SETEMBRO
Tema: A definir. Palestrante: A definir.

CALENDÁRIO DE PALESTRAS DE 2007
(TODAS AS SEGUNDAS 6as FEIRAS DE CADA MÊS)

Não podemos deixar de come-
morar o fato descrito na reportagem
que transcrevemos a seguir e que foi
publicada em um jornal de grande
circulação nacional.

Trata-se da divulgação da dou-
trina espírita durante os Jogos Pana-
mericanos, através da presença de
religiosos espíritas na Vila do Pan,
responsáveis pela realização de pa-
lestras e atendimentos espirituais
aos altletas. Acompanhe.

Texto extraído da matéria de
Sérgio Rangel no jornal Folha de

S. Paulo, de 21/06/2007

Pela primeira vez na história dos
Jogos, o espiritismo terá representan-
tes dentro do centro ecumênico da
Vila do Pan.

O local já foi construído e terá ca-
pacidade para abrigar 50 pessoas
durante as cerimônias.

Religiosos indicados
pelo Conselho Espírita do
Estado do Rio farão pa-
lestras e aconselharão
atletas, técnicos e dirigen-
tes no centro a partir do
dia 3, data da abertura do
condomínio. As sessões
diárias terão duração de
uma hora e meia.

Os representantes do conselho
também ganharão acesso para visi-
tar os esportistas dentro da Vila em
casos especiais. O condomínio rece-
berá cerca de 7.500 atletas e dirigen-
tes durante o Pan, espalhados em 17
prédios na Barra da Tijuca.

“O convite para participar do
centro é um reconhecimento à nossa
religião no Brasil. Já contamos com
milhões de praticantes no país, que
é o maior do mundo em número de
adeptos”, disse Humberto Portugal,
que participará das sessões espíri-
tas dentro da Vila do Pan. Médico
homeopata em Petrópolis (a 65 km
do Rio), ele é diretor de relações ex-

ternas do Conselho Espí-
rita do Rio. (...)

O centro religioso da
Vila se chamará Oratório
do Atleta, contará com
sistema de som e uma
sala de aconselhamento.

As sessões espíritas
terão tradução para dois
idiomas - inglês e espa-
nhol. “Não pretendemos

converter os atletas. Estaremos lá
para ajudá-los no que precisarem.
Faremos sempre palestras falando
sobre reencarnação, mediunidade.
Depois, daremos um atendimento es-
piritual aos que pedirem”, declarou
Portugal. (...)
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ENCONTRO COM A PAZ
E A SAÚDE

Pela psicografia de
Divaldo P. Franco,
Joanna de Ângelis
reitera seus pro-
fundos conheci-
mentos de Psicolo-

gia Transpessoal, analisando as
nuanças da alma, dissecando-lhe
os sentimentos e as profundas
transformações pelas quais passa
o ser. Analisa temas como: crises
existenciais, separações, felicidade,
sexualidade e vários outros, con-
tribuindo com suas sábias orienta-
ções e conselhos.
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A Impiedade

Em breve, nosso novo site:
www.neapa.org.br

COLABORE

Torne-se colaborador-contribu-
inte do "Paz e Amor". Sua contri-
buição mensal é muito importan-
te para manter as atividades de-
senvolvidas em nossa Casa e dar
continuidade aos nossos traba-
lhos na área de assistência social.

Autor desconhecido

A falta de piedade e de indul-
gência na apreciação do comporta-
mento dos outros, tem causado infe-
licidade e desgosto na vida de mui-
tas pessoas.

Um dia desses uma senhora nar-
rava o seu desconforto, quando per-
cebia os comentários áci-
dos a seu respeito, quan-
do ela e o marido busca-
vam os primeiros lugares
para se sentar, nos even-
tos de que participavam.

Ela, uma senhora mui-
to jovial, sempre sorriden-
te, simpática e cordial, é
portadora de uma defici-
ência auditiva grave.

Mesmo com a ajuda
dos aparelhos precisa da
leitura labial para entender o que as
pessoas falam.

É esse o motivo pelo qual sempre
busca os primeiros lugares, e o espo-
so lhe faz companhia.

Na tentativa de evitar os comen-
tários maldosos, ela costumava se
justificar, sempre que havia alguém
por perto, quando ia se sentar na
primeira fila.

Com o passar do tempo, notou
que não bastava dar satisfação a uns,
pois sempre restava alguém para co-
mentar maldosamente a sua atitude.

Como o casal se tornou conheci-
do em muitos dos lugares que fre-
qüenta, é comum encontrar duas
poltronas reservadas, bem à frente,
para se sentarem. E isso incomoda os
impiedosos de plantão.

Mais uma vez temos que dar ra-
zão a Jesus, quando recomendou o
“não julgueis”.

Quem desconhece todos os por-
quês das atitudes de cada pessoa, e
estabelece julgamentos precipitados
e maldosos, acaba agindo com impi-
edade e injustiça.

Foi o que ocorreu com uma jovem
cantora, portadora de deficiência
visual, que se apresentava num res-
taurante.

Um cliente, que simpa-
tizou com a moça, passou a
fazer gestos de aprovação e
a lhe mostrar, vez ou outra,
um copo com bebida, ofere-
cendo-lhe um drinque.

Como a moça não de-
monstrava nenhum sinal
de interesse ou agradeci-
mento, ao final da apresen-
tação ele foi até o palco e
despejou um copo de bebi-
da com pedras de gelo so-

bre os pés da cantora, e falou: “Isto é
para você deixar de ser mal-educada
e indiferente aos meus galanteios!”

A moça, que não sabia o que es-
tava acontecendo, saiu tateando,
assustada, em busca de alguém que
a ajudasse a entender a situação.

E o rapaz, só depois do vexame,
se deu conta de que a cantora não era
mal-educada, nem indiferente, ape-
nas não podia vê-lo.

Casos como esses nos levam a
refletir sobre como somos impiedo-
sos  ao julgar indivíduos que desco-
nhecemos.

Não seria mais justo e coerente
não julgar?

E o que é mais lamentável é que
mesmo percebendo que fomos injus-
tos e impiedosos, dificilmente pedi-
mos desculpas.

A consciência nos acusa, mas o
orgulho impede nosso gesto de hu-

mildade. E o orgulhoso sofre mais,
não há dúvida.

Ele prefere a autopunição, com
enfermidades variadas, a um pedi-
do sincero de perdão.

É mais fácil para o orgulhoso
amargar uma doença, causada pela
consciência de culpa, do que reco-
nhecer que falhou na apreciação de
pessoas ou situações.

E como a consciência nos acom-
panha dia e noite, e não podemos
fazê-la calar-se, é preciso ouvi-la com
mais atenção.

Procure observar o mundo com
olhos de fraternidade, de piedade, de
compaixão.

Considere que as aparências
podem nos enganar, muitas e mui-
tas vezes.

Para construir um mundo onde
a felicidade esteja mais presente, é
preciso corrigir o nosso olhar e a
nossa forma de apreciação de pesso-
as e situações.

Pensemos nisso, sempre que a
tentação de julgar os outros se apre-
sentar.

“Para construir
um mundo

onde a felicida-
de esteja mais

presente, é
preciso corrigir
o nosso olhar e
a nossa forma
de apreciação
de pessoas e
situações.“
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O Evangelho no seu lar

Se você tem vontade de fazer o Evangelho no Lar mas não sabe como fazê-lo,
saiba que há uma equipe do Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor que pode
lhe ajudar. Esta equipe, todas as quintas-feiras, às 19h45 dirige-se à casa das pes-
soas que nos solicitaram colaboração neste sentido e que residem nas imedia-
ções do Núcleo, com o intuito de orientá-las no desenvolvimento do Evangelho
no Lar. Em caso de interesse, procure informações na secretaria do Paz e Amor.

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa
2.º horário: início das atividades

SEGUNDA-FEIRA
13h30/13h45 - Assistência Social
19h/20h - Cursos Básicos

TERÇA-FEIRA
19h/19h10 - Diálogo Fraterno

QUARTA-FEIRA
13h30/14h30 - Assistência Espiritual
18h/20h - Assistência Espiritual

QUINTA-FEIRA
19h/20h - Assistência Espiritual

SEXTA-FEIRA
19h/20h - Encontro à Luz do Evangelho

SÁBADO
9h/9h30- Evangelização Infantil

Coisas que aprendi com você

Artigo extraído do site da equipe de
redação do Momento Espírita, com

base em texto de Mary Rita S. Korzan

Papai...
Quando você pensava que eu

não estava olhando, eu vi você pegar
o primeiro desenho que fiz e prendê-
lo na geladeira, e, imediatamente,
tive vontade de fazer outros para
você.

Quando você pensava que eu
não estava olhando, eu vi você dan-
do comida a um gato de rua, e apren-
di que é legal tratar bem os animais.

Quando você pensava que eu
não estava olhando, eu vi você fazer
meu bolo favorito e aprendi que as
coisas pequenas podem ser as mais
especiais na nossa vida.

Quando você pensava que eu
não estava olhando, ouvi você fazen-
do uma oração, e aprendi que existe
um Deus com quem eu posso sempre
falar e em quem eu posso sempre con-
fiar.

Quando você pensava que eu
não estava olhando, eu vi você fazer
comida e levar para uma amiga que
estava doente, e aprendi que todos
nós temos que ajudar a tomar conta
uns dos outros.

Quando você pensava que eu não
estava olhando, eu vi você dando seu
tempo e seu dinheiro para ajudar as
pessoas mais necessitadas e apren-
di que aqueles que têm alguma coisa
devem ajudar quem nada tem.

Quando você pensava que eu
não estava olhando, eu percebi você
me dando um beijo de boa noite e me
senti uma pessoa amada e segura.

Quando você pensava que eu
não estava olhando, eu vi você to-
mando conta da nossa casa e de to-

dos nós, e aprendi que nós temos que
cuidar com carinho daquilo que te-
mos e das pessoas que gostamos.

Quando você pensava que eu
não estava olhando, eu vi como você
cumpria com todas as suas respon-
sabilidades, mesmo quando não es-
tava se sentindo bem, e aprendi que
eu tinha que ser responsável quan-
do crescesse.

Quando você pensava que eu
não estava olhando, eu vi você se
desculpar com uma amiga, embora
tivesse razão, e aprendi que às vezes
vale a pena abrir mão de um ponto
de vista para preservar a amizade e
o bem-estar nos relacionamentos.

Quando você pensava que eu
não estava olhando eu vi lágrimas
nos seus olhos, e aprendi que, às
vezes, acontecem coisas que nos
machucam, mas que não é problema
a gente chorar.

Quando você pensava que eu
não estava olhando, eu percebi você
cuidando do vovô com carinho e
atenção, e aprendi que devemos tra-
tar bem e respeitar aqueles que nos
cuidaram na infância.

Quando você pensava que eu
não estava olhando, foi que aprendi
a maior parte das lições que precisa-
va para ser uma pessoa boa e produ-
tiva quando crescesse.

Quando você pensava que eu
não estava olhando, eu olhava para
você e queria lhe dizer: “obrigado por
todas as coisas que eu vi e aprendi
quando você pensava que eu não
estava olhando!”

Leia Kardec para entender Jesus
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A rigor

Colaboração: Fernando Peron

Sobre capítulo 1, ítem 7 de O
Evangelho Segundo O Espiritismo,
de Allan Kardec:

•_Espírito Santo – falange dos
Emissários da Providência que
superintende os grandes movimen-
tos da Humanidade na Terra e no
Plano Espiritual.

•_Reino de Deus – estado de su-
blimação da alma, criado por ela
própria, através de reencarnações
incessantes.

•_Céu – esferas espirituais san-
tificadas onde habitam Espíritos
Superiores que exteriorizam, do pró-
prio íntimo, a atmosfera de paz e fe-
licidade.

•_Milagre – designação de fatos
naturais cujo mecanismo familiar à
Lei Divina ainda se encontra defeso
ao entendimento fragmentário da
criatura.

•_Mistério – parte ignorada das
Normas Universais que, paulatina-
mente, é identificada e compreendi-
da pelo espírito humano.

•_Sobrenatural – definição de
fenômenos que ainda não se incor-
poram aos domínios do hábito.

•_Santo – atributo dirigido a de-
terminadas pessoas que aparente-
mente atenderam, na Terra, à execu-
ção do próprio dever.

•_Tentação – posição pessoal de
cativeiro interior a vícios instintivos
que ainda não conseguimos superar
por nós mesmos.

•_Dia de juízo – oportunidade
situada entre dois períodos de exis-
tência da alma, que se referem à se-
menteira de ações e à renovação da
própria conduta.

•_Salvação – libertação e preser-
vação do espírito contra o perigo de
maiores males, no próprio caminho,
a fim de que se confie à construção
da própria felicidade nos domínios
do bem, elevando-se a passos mais
altos de evolução.

* * *
O Espiritismo tem por missão

fundamental, entre os homens, a re-

forma interior de cada um, fornecen-
do explicações ao porquê dos desti-
nos, razão pela qual muitos concei-
tos usuais são por ele restaurados ou
corrigidos, para que se faça luz nas
consciências e consolo nos corações.
Assim como o Cristo não veio des-
truir a Lei, porém cumprí-la, a Dou-
trina Espírita não veio desdizer os
ensinos do Senhor, mas desenvolvê-
los, completá-los e explicá-los “em
termos claros e para toda a gente,
quando foram ditos sob formas ale-
góricas”.

A rigor, a verdade pode cami-
nhar distante da palavra com que
aspiramos a traduzí-la.

Renove, pois, as expressões do
seu pensamento e a vida renovar-se-
lhe-á inteiramente, nas fainas de
cada hora.

Espírito André Luiz, por Waldo Vieira

livro

O Espírito da Verdade - Estudos e Disserta-

ções em Torno de “O Evangelho Segundo O

Espiritismo”, de Allan Kardec

Francisco Cândido Xavier, Waldo Vieira, por

Espíritos Diversos

FEB – Federação Espírita Brasileira

Leia, medite, estude a Doutrina
Espírita! O conhecimento é força
indispensável na solução de to-

dos os nossos problemas!

ANIVERSÁRIOS DO MÊS

06 - Evaristo
08 - Paulo César

11 - Wilson
13 - Lu

16 - Alessandra
17 - Manoela

21 - José Marcos
22 - Mª Aparecida Chagas

29 - Antonio
31 - Ely


