Agosto 2008
Núcleo Espírita Assistencial "Paz e Amor" - Filiado à Federação Espírita do Estado de São Paulo • N.º 128
Rua Muniz de Souza, 72 - Cambuci • www.nucleopazeamor.org.br • divulgacao@nucleopazeamor.org.br

FEIRA DO LIVRO DO PAZ E AMOR: 13 ANOS LEVANDO A
DOUTRINA ESPÍRITA PARA OS NOSSOS LARES
Da redação

Treze anos se passaram desde a realização da primeira
Feira do Livro de nosso Núcleo.
Selecionamos algumas fotos de nossa primeira feira
onde podemos ver alguns amigos que, hoje, vivem na espiritualidade e que foram fundamentais para o sucesso deste
importante evento de nossa Casa. Nemésio, Márcio e Raphael: amigos que trabalharam e, com certeza, continuam
trabalhando na espiritualidade pela divulgação de nossa
doutrina de amor
Aproveitando este momento de reflexão e espiritualidade, convidamos todos os nossos amigos para participar, no próximo dia 25
de outubro, das 10h às 17h, da 13ª Feira do Livro Espírita do Núcleo Espírita
Assistencial “Paz e Amor”.
Como sempre, além de encontrar centenas de títulos espíritas, com variados temas de diversos autores, os nossos visitantes
poderão contar, também,
com a nossa já famosa
lanchonete, repleta de deliciosos quitutes elaborados com todo amor e carinho pelos tarefeiros e
amigos de nosso Núcleo.
O livro espírita é nosso humilde servidor, bastando abri-lo para que ele
faça jorrar do seu interior
valiosos ensinamentos
para nossas vidas.
Aguardamos os amigos com os corações radiantes de alegria para, juntos, podermos desfrutar
agradáveis momentos de
confraternização e espiritualidade.

COMUNICADO
Visando a elaboração das novas
listas de tarefeiros e voluntários da
Casa, solicitamos, a todos, o favor
de providenciarem, até o dia 31 de
agosto do corrente ano, caso haja
necessidade, as devidas alterações
dos dados pessoais constantes nas
listas atuais. Para tanto, ficará à
disposição de todos, na Secretaria
do Núcleo, uma lista (atual) para
consulta e retificações que se fizerem necessárias, bem como uma
lista em branco destinada aos novos tarefeiros (e voluntários) e
àqueles que, por qualquer motivo,
deixem de constar nas listas atuais.
Gratos
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Janelas da vida
sistem, e eles morrem.
Desenhe um horizonte além da
sua janela, exagere nas cores e...
Faça florescer todos os campos que
Abra a janela do seu coração e
sua vista alcança.
deixe a alma arejar! Sabe aquele cheiVá além, muito além....
ro de mofo de sonhos que envelheceram e você nem se deu
Abra a janela da vida e
“Viva com a
seja pleno em cada coisa,
conta? Deixe que o vento
espontaneiainda que pareça pequena.
leve para longe...
dade de uma
Livre-se também do ranViva com a espontaneidade
criança.”
de uma criança.
ço amargo de toda mágoa e
Debruce na janela e não olhe a
do rancor, faça uma boa limpeza na
vida passar através dela... viva.
vidraça do coração, garanto que você
enxergará melhor a vida lá fora.
Deixe a luz inundar tudo, apagar
as marcas das decepções, as tristezas das derrotas e da mania de sofrer
ANIVERSÁRIOS DO MÊS
por sofrer e acima de tudo, permita
que o sol derreta o gelo da solidão.
Apaixone-se por um sorriso e sorria
junto, ilumine as janelinhas dos
11 - Wilson
olhos... Ame a pessoa que o espelho
13 - Lu
reflete todas as manhãs.
16 - Alessandra
Escancare a janela dos desejos e
21 - José Marcos
esbanje sonhos, ninguém sonha em
29 - Antonio
vão, e também não é verdade que os
31 - Ely
sonhos fogem, as pessoas é que deLady Foppa - Colaboração Ely
Teixeira Pinto

Livro do Mês
FONTE VIVA
Emmanuel comenta ensinamentos
do Evangelho de
forma original e
atraente, ensinando-nos, não apenas
a compreender a
Doutrina, mas a praticá-la em todos os momentos da vida.
Este livro constitui valiosa fonte
auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos sentimentos com
as lições de humanidade e amor
ministradas e exemplificadas por
Jesus. Ensina-nos a “encontrar a
paz na luta construtiva, o repouso
no trabalho edificante, o socorro
na dificuldade e o bem nos supostos males da vida”.

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

O Evangelho no seu lar
Se você tem vontade de fazer o
Evangelho no Lar mas não sabe
como, 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 pessoas
que nos solicitaram colaboração
neste sentido e que residem nas
imediações 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.

JANTAR BENEFICENTE
No dia 28 de junho, realizouse, na sede do Tenis Clube
Paulista, mais um jantar beneficente em prol das obras assistenciais de nosso Núcleo.
Com cerca de 200 convites
vendidos, o evento foi um verdadeiro sucesso
Agradecemos a todos os que
colaboraram e participaram de
mais esta festa de amor.
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O livro espírita
Naiara Taici Ferreira de Oliveira
www.espirito.org.br

Ao nos depararmos com os variados assuntos e possíveis estudos
que são desenvolvidos nas Casas
Espíritas, lembramo-nos das fontes
das quais são retirados tais assuntos: os livros, particularmente, o livro
espírita.
“Reunião de folhas enfeixados e
montados em capa”. Assim é definido o livro de forma simples. Mas, o
livro espírita é muito mais que um
simples escrito. O livro espírita é
uma semente que deve ser plantada,
porque ele sim, garante a colheita
farta. O livro espírita abre caminhos,
liberta, consola, ensina, enfim, faznos parar e refletir sobre o mais simples acontecimento corriqueiro, levando-nos a verdadeira compreensão e possível modificação.
Há 151 anos recebemos a 1.ª
obra espírita, denominada “O Livro
dos Espíritos”, codificada por Allan
Kardec. Após esta, viriam mais quatro obras: O Livro dos Médiuns, O
Evangelho Segundo o Espiritismo, O
Céu e o Inferno e A Gênese, e que
comporiam o que chamamos de
obras básicas, sendo os alicerces
desta Doutrina libertadora. Kardec,
através de seus estudos, procurou
compilar todas as informações nestas cinco obras, de forma clara e inteligível, ou seja, de fácil compreensão.
Mas, logo após o surgimento das
obras básicas, surgiram escritores
que se empenharam no trabalho,
dedicando-se à literatura espírita,
em busca de esclarecer ainda mais os
ensinos trazidos por essas obras.
Muitos são os colaboradores que es-

tão à frente desta tarefa em relação à
divulgação do Espiritismo, mas é
necessário que saibamos analisar
cada obra que chega as nossas mãos
como obra espírita...
A leitura, o estudo, a pesquisa
das obras de Kardec são absolutamente indispensáveis, sem as quais
não se pode conhecer o Espiritismo.
A dedicação à Literatura deve
ser a mesma em relação às obras assistenciais desenvolvidas na Casa
Espírita, pois a disposição para lêlas deve ser encarada como uma tarefa de natureza urgente e inadiável.
É conhecendo a Doutrina Espírita a fundo, através das obras básicas, que teremos condições de
discernir o que realmente são obras
espíritas.
E isso ainda é mais sério quando divulgamos obras sem conhecêlas a pessoas leigas, que não conhecem e nem sabem o que é o Espiritismo. É preciso que nos coloquemos
como divulgadores compromissados
com a Doutrina Espírita e não confundamos nossas opiniões com o que

os livros realmente dizem. Assumindo papéis de trabalhador e colaborador da Doutrina é necessário que
nos sintamos com esta responsabilidade, agindo de forma correta, sempre pensando na propagação séria
das obras que foram preparadas
para nos libertar e fazer com que cresçamos…
O livro espírita deve ter em seu
conteúdo os princípios básicos da
Doutrina e uma lógica no encadeamento do assunto. É imprescindível
o cuidado quando houver contradições, polêmicas, assuntos excessivamente explorados, a ponto de não
acrescentarem nada e até mesmo tornarem-se entediosos.
Os livros, de um modo geral,
devem trazer algo de bom, um objetivo, uma proposta.
Diante disso, observemos atentamente as obras que chegam à Casa
Espírita, buscando sempre a pureza
doutrinária, para que o Espiritismo
possa ser cada vez mais difundido,
esclarecendo e consolando a todos
nós… Pense nisso!!!

Cantinho da Cozinha
(Receita extraída do livro “Cozinhando sem Crueldade”, de Ana Maria Curcelli)

PIMENTÃO COM AZEITONA
Ingredientes: 4 pimentões cortados em tiras, 100 gramas
de azeitonas pretas sem caroços, 1 cebola cortada em rodelas finas, 500 gramas de tomate sem pele (passado no
liquidiflcador), 2 colheres de sopa de óleo vegetal ou azeite, sal e pimenta a gosto.
Modo de preparo: Frite a cebola no óleo, junte o pimentão
e deixe fritar mais. Acrescente o tomate e os temperos. Deixe cozinhar na sua própria água por 20 minutos. Antes de desligar o fogo,
junte as azeitonas. Sirva quente.
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Perda de entes queridos
ruas, mas não contemporizou com a
hipocrisia refugiada nos templos,
(...)
pois sabia que os hipócritas construiMuitos vêem na morte a perda
riam um mundo de mortos e não um
dos entes queridos, mas não percemundo de vivos.
bem que a verdadeira perda aconteAqueles que se esforçam para
ce durante a vida quando
expressar o que não sen“A morte só é
nosso egoísmo, nossa inditem e demonstrar o que
morte
para
ferença e o nosso orgulho
não são, cobrem-se com a
aqueles que
nos afastam dos que renasmortalha da hipocrisia e,
durante
a
vida
ceram para conviver conosembora sejam espíritos
permaneceram
co envolvidos pelos laços
eternos, vivem sepultamortos.
”
da fraternidade e do amor.
dos pela cegueira espiriQuantos pais perdetual que não lhes permiram seus filhos nas mãos da
te enxergar a luz da verdadeira vida.
marginalidade por não oferecerem o
Viver com sabedoria e com pleafeto e a confiança de um amor verna consciência será o grande passo
dadeiro que liberta e educa sem o
que os homens acordados pela fé rasentimento de posse. A morte só é
ciocinada deverão dar para alcançamorte para aqueles que durante a
rem a plenitude da vida, da paz e da
vida permaneceram mortos: continufelicidade. Vivemos o momento em
arão mortos no mundo espiritual,
submetidos às sombras da própria
ignorância.
A ignorância inocente é perdoáLivro: presente de amigo. Livro
vel. Jesus abraçou os simples de coespírita: presente de irmão.
ração e caminhou com eles pelas
Colaboração: Fernando Peron

Colabore
Torne-se colaborador-contribuinte do "Paz e Amor". Sua contribuição mensal é muito importante para manter as atividades desenvolvidas em nossa
Casa e dar continuidade aos nossos trabalhos na área de assistência social.

que os verdadeiros espíritas-cristãos
deverão sair das catacumbas da
omissão para gritarem em bom som:
o Cristo vive para os que estão vivos
de verdade!
Livro: Einstein & Kardec – A Conexão Entre a Ciência e a Fé. Nelson
Moraes. Aulus Editora

Leia, medite, estude a Doutrina
Espírita! O conhecimento é força
indispensável na solução de todos os nossos problemas!

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/9h15- Evangelização Infantil
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