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A EVANGELIZAÇÃO INFANTIL BENEFICIADA PELO
FUNDO SOCIAL ITAÚ
Sonia Ferraz Ferreira

No final do ano
passado, o Núcleo
foi contemplado pelo
Fundo Social do Banco Itaú, tendo sido
escolhido para receber a quantia de
R$ 6.354,40 destinada à Assistência
Social da Casa. Isto se deveu ao empenho da nossa amiga Clarice Sadae
Endo Barata que, além de tarefeira do
nosso Núcleo, é também funcionária do Banco Itaú e membro do projeto social desta empresa.
Começamos, então, a
pesquisar onde esta verba
poderia ser melhor aplicada, em que setor seria
mais útil investi-la. Precisávamos utilizar esse dinheiro em algo que, além
de muito necessário, fosse também duradouro.
Surgiu, então, a idéia de
reformarmos a nossa cozi-

nha, uma vez que seus móveis (pia,
geladeira, fogão, armários, etc.), devido ao tempo excessivo de uso,
já não se encontravam em condições satisfatórias e, também,
devido ao fato de ocuparem
muito espaço na cozinha, deixando pouca área livre para circulação. Com esta reforma o objetivo seria adquirir elementos
novos e deixar
o espaço na
cozinha mais
amplo e mais
cômodo para
podermos
oferecer, em
melhores condições, os almoços de sábado para cerca de 40
crianças da Evangelização Infantil,
a maioria delas muito carentes, cujas
famílias são assistidas pela nossa
Casa. Nos eventos do Núcleo, em
que a cozinha é utilizada, o benefício também seria muito grande.

Assim sendo, a Casa pôde adquirir, com a verba do Fundo Itaú,
um fogão, uma geladeira, um freezer,
uma pia nova (cuba e granito) e os
armários.Hoje, a nossa cozinha encontra-se muito mais prática e acolhedora. Até as crianças curtem, atualmente, este espaço tão importante
onde, aos sábados, são feitas, com
muito amor e carinho, suas refeições.

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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A criança e o mundo
crianças que têm que sobreviver nas
guerras das ruas, e nas guerras verVivemos num mundo globalizadadeiras, em tantos países do mundo onde o egoísmo alcança níveis indo, onde elas são as maiores vítimas,
suportáveis. Para muitos, a luta pela
juntamente com os idosos?
sobrevivência consome
O mundo precisa saber
todas as suas forças, pois
que
existem crianças e ado“Observar esperderam emprego e espelescentes lutando em revosas tendências,
ranças. Contudo, a nossa
luções e guerrilhas em váestimular as
boas e corrigir
esperança de construir
rias partes do planeta (...).
as ruins é um
um mundo melhor não
Toda criança é um apedos maiores
acaba, mas precisa estar
lo mudo ao universo aduldeveres dos pais
bem alicerçada, para que
to. Elas nascem com uma
e
educadores.
”
o edifício da fraternidade
mensagem de Deus que
seja sólido e firme.
precisamos decodificar.
O alicerce deste edifício deverá
Embora tenhamos esboçado esse
ser a educação. Porém não apenas a
quadro contristador, temos, não esinstrução, mas também a educação
peranças, mas a certeza, de que este
moral, e de uma moral praticada,
mundo novo será uma realidade, e
vivida, valorizada.
tão mais rapidamente quanto mais
A maioria das pessoas acredita
esforços fizermos para construi-lo.
que as nossas esperanças de consEm nome das crianças do muntruir esse mundo novo está na criando, suplicamos amor. Não apenas
ça. Todos concordam que a criança
afagos e carícias, brinquedos e viaé o futuro. Mas não haverá futuro se
gens, mas também a luz do entendinão cuidarmos delas agora. Não é
mento, a educação, bons exemplos,
possível adiar por mais tempo as
palavras amigas, bondade. Não façamedidas necessárias de apoio e ammos delas estatuetas para exibir aos
paro à criança.
parentes e amigos. Toda criança é bela,
Como podemos esperar que os
pois não existem crianças feias.
futuros cidadãos sejam bons e fraterA criança chega ao mundo comnos se descuramos do seu presente?
pletamente dependente. Se a mãe
Não podemos permitir que muitas
não colocar o peito em sua boquinha
delas continuem sendo aviltadas, exela perece de fome. Mas ela vem em
ploradas em trabalhos duros, que as
nome de Deus para aprender com os
impedem de freqüentar a escola, ou
adultos, especialmente os pais e
prostituídas, seduzidas por traficanavós, a humildade, o devotamento,
tes de drogas, usadas em assaltos.
o amor ao trabalho, o perdão e a fé.
A esperança da paz está na criComo espíritas e reencarnacioança. Mas como ela será pacífica se
nistas, sabemos que a forma infantil
é induzida à violência pela televisão,
guarda um espírito adulto, que já tem
histórias em quadrinhos e pelos
armazenado um grande patrimônio
brinquedos em forma de armas, ou
de coisas boas e ruins. Muita coisa
mesmo por conviver com a violência
fica registrada no íntimo do espírito
no lar ou nas ruas? Qual é a paz das
e se manifesta como tendências e
Amílcar Del Chiaro Filho

vocações. Observar essas tendências, estimular as boas e corrigir as
ruins é um dos maiores deveres dos
pais e educadores.
Os pais têm, do zero aos sete
anos de idade, um campo fértil para
semear o amor, o respeito, a bondade, estimular a criatividade e dar noções de cidadania. Dos 7 aos 14 essa
facilidade vai diminuindo, e dizem
muitos que, após os 14 anos, somente a dor tem forças para modificar o
caráter.
***
Portanto, nós, adultos, reflitamos sobre tudo isto e esforcemo-nos
para fazer a parte que nos cabe.

PALESTRA
Dia: 8 de agosto, sexta-feira
Horário: 19h45
Tema: Universalismo.
Palestrante: Sidney Soares
de Carvalho, advogado e
médium psicógrafo e
psicofônico. Apresenta o
programa “Chama Cristica”
na Rádio Boa Nova, aos
sabados.

ANIVERSÁRIOS DO MÊS

03 - Airton
05 - Clarice Barata
07 - Helena
08 - Léo
10 - Cândido
18 - Maria do Socorro
20 - Edson Barone
31 - Gleyci
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No dia de hoje
Psicografia de Márcia Farbelow – Encontro a Luz do Evangelho em 09 de
maio de 2008, em homenagem às mães

Que a excelsa Mãe de Jesus, possa penetrar com seu amor imenso, o
coração de todos os irmãos presen-

Livro do Mês

tes, abrandando a ansiedade, inspirando a cautela, advinda de um pensamento equivocado e, ainda, nos
aproximando de seu Filho Amado,
nosso Irmão Maior, quando estivermos cansados e oprimidos para
prosseguirmos a jornada da vida.

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa

DORES DA ALMA
O autor espiritual
Hammed, através
das questões de "O
livro dos Espíritos",
analisa a depressão,
o medo, a culpa, a
mágoa, a rigidez, a
repressão, dentre outros comportamentos e sentimentos, denominando-os "dores da alma" e criando pontes entre os métodos da psicologia,
pedagogia e da sociologia, fazendo
o leitor mergulhar no desconhecido
de si mesmo no propósito de alcançar o auto-conhecimento e a iluminação interior.

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.

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

Irmãos, não nos sintamos desamparados, mas recepcionemos a
oportunidade do dia de hoje.
É no dia de hoje que estamos erguendo vôo mais alto em nome da
esperança e da crença nos caminhos
da evolução, rumo ao Pai, se fizermos uma singela oração àquele mais
necessitado que nós.
É no dia de hoje que tocados pela
homenagem ao dia das mães, podemos reunir nossos melhores sentimentos, como a gratidão e a reverência que devemos a nossa mãe, tutora
terrestre.
Quando falarmos do amor materno, nos vem à mente a figura de Maria
de Nazareth, porque identificamos
na mãe de todos nós, o anjo da esperança, da ternura e da renúncia, no
difícil missão da maternidade.
Esta sublime missão, neste planeta, vem nos reafirmar que, enquanto houver uma lágrima a enxugar, uma aflição a acalmar, serão as
mães que irão estar conosco em qualquer plano da vida.

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

PATÊ DE BERINJELA
Ingredientes: 2 berinjelas descascadas, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de suco de limão, 5 azeitonas verdes, 1 dente de alho, 1 colher de sopa de molho de tomate cru (opcional), sal
e pimenta a gosto.
Modo de preparo: Corte as berinjelas em quadrados pequenos.
Numa panela, coloque o azeite, refogue o alho e junte as berinjelas.
Cozinhe-as em água até que fiquem macias. Quando estiverem prontas, junte
no liquidificador o suco de limão, o sal, a pimenta, as azeitonas e as berinjelas
cozidas. Bata bem. Se achar que ficou grosso coloque um pouco de água do
cozimento ou molho de tomate. Se não tiver azeitonas verdes, coloque as pretas. Mantenha guardado na geladeira.
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Livro espírita
Colaboração: Fernando Peron

LIVRO
Quando o canhão ameaça e a
bomba dizima, o livro consegue silenciosamente modificar o status
quo e erguer os ideais que jazem
amortalhados sob o pavor ou dormem embaixo das cinzas da destruição, ou vencidos pelas labaredas do
ódio, de modo a renovar as expressões da criatura em nome da paz, da
liberdade e do amor.
*
O livro é pão da vida, preparado
com o trigo da sabedoria para sustentação das criaturas todos os dias.
LIVRO ESPÍRITA
Honra o Livro Espírita e difunde-o com o teu carinho pelo bem, e
contemplarás, logo amanhã, a gleba
terrena vestida de esperanças à sombra consoladora do Espiritismo, em
cujo seio as almas encontrarão repouso para todas as fadigas.
*
O Livro Espírita que te liberta da
ignorância e da superstição é o amigo incondicional da tua lucidez, oferecendo-te pão e lume, agasalho e
remédio para as horas difíceis de
provança da tua jornada atual.

Sendo o Espiritismo a Doutrina
do homem integral, seus livros básicos são, conseqüentemente, verdadeiros tratados de Pedagogia Integral, de Higiene Mental, de Psicoterapia, valiosos para todas as circunstâncias da vida.
*
O livro espírita guarda o hálito
superior da vida para a manutenção
das aspirações da Terra, no justo
momento em que, desajustados, os
indivíduos se atiram em louca e desabalada correria pelos sombrios
meandros da indiferença, do descaso, do cinismo e da criminalidade.
*
O livro espírita, preservando a
palavra do Mundo Maior para a clarificação do mundo menor, transcende a própria contextura, pois que nele
são registradas as experiências dos
que passaram pela Terra e superaram
o portal de cinza e lama da sepultura.
*
Semeemos o livro espírita e estaremos libertando desde agora o mun-

do de amanhã, com a madrugada da
Era Nova de que o Espiritismo se faz
mensageiro.
*
Agradecendo-te todas as doações com que nos armaste para a vitória sobre nós mesmos, reconhecemos que no livro espírita possuímos
o pão de vida e a água lustral para a
total manutenção em nossa reencarnação salvadora.
*
Um livro espírita liberta e conduz.
Livro: Repositório de Sabedoria
- Volume 2. Divaldo Pereira Franco,
pelo Espírito Joanna de Ângelis, compilado por Antônio César Perry de
Carvalho. LEAL - Livraria Espírita
Alvorada Editora

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

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.
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