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Núcleo Espírita Assistencial
“Paz e Amor”

42 anos
Uma trajetória de trabalho, fraternidade e muito amor!

Da redação

Não é inabitual que no dia-a-dia
das nossas vidas, venhamos a en-
contrar no convívio familiar, profis-
sional, social, ..., pessoas que são
portadoras do que a ci-
ência classifica de do-
ença auto-imune.

Para este tipo de
enfermidade, apesar
de todos os esforços, a
medicina ainda não
encontrou um antídoto
capaz de combatê-la
com total sucesso. Por
esta razão, estas pesso-
as necessitam de constante acompa-
nhamento por parte dos médicos,
que se empenham para evitar que a
doença venha a ultrapassar limites
aceitáveis, com os consequentes efei-
tos constrangedores e, por vezes,
perigosos, para os seus hospedeiros.

A ciência médica procura atra-
vés das drogas, pomadas, regimes
alimentares, ..., manter a doença sob
controle, proporcionando aos seus

portadores, uma natural, porém, co-
medida vida de relação, desde que
observados determinados parâme-
tros estabelecidos pela medicina.

Todavia, basta que o enfermo se
descontrole emocionalmente, moti-

vado pela não aceita-
ção e incompreensão
dos ditames da vida,
para que o seu sensível
sistema imunológico
se desajuste, possibili-
tando a doença romper
a barreira medicamen-
tosa que a mantinha re-
clusa, em letargo, para
então, reeclodir, rees-

pandindo-se, a ponto de trazer pre-
ocupação e desalento ao enfermo e
ao médico que o assiste.

Assim sendo, o paciente (ao
mesmo tempo vítima e algoz de si
mesmo) vê-se obrigado a intensificar
o tratamento médico a que vinha se
submetendo, tendo de resignar-se
com o aumento das dosagens medi-
camentosas que, aos poucos, haviam
sido diminuídas, face as melhoras
que apresentava, e, com isto, tentar
recrudescer a crise que o viera, nova-
mente, incomodar.

Na verdade, o fato do enfermo
não conseguir administrar os im-
pactos da vida, não se esforçando
para compreendê-los e absorver-lhes
os ensinamentos, desestabiliza o seu

perispírito que, sentindo-se envolvi-
do por fluidos densos, grosseiros,
automaticamente, deles procura se
desvencilhar, direcionando-os ao
corpo físico, desequilibrando-o per-
mitindo que a doença se potenciali-
ze, trazendo com ela, o cortejo de
dissabores e, por vezes, ameaçado-
res efeitos.

Em vista destas considerações,
estes irmãos de jornada, deverão
passar a olhar para dentro de si mes-
mos, com o propósito de detectar as
causas dos seus conflitos íntimos,
empenhando-se, com destemor e
perseverança, para extirpá-las das
suas almas e, para tanto, a medica-
ção eficaz se encontra presente no
Evangelho de Jesus.

Desta forma agindo, não restam
dúvidas de que a enfermidade irá
apresentando alentadora remissão,
diminuindo a sua frequência e inten-
sidade, logicamente compatíveis com
o grau de mudança dos pensamen-
tos e atitudes do doente, empenha-
do que esteja, para encontrar as cau-
sas do conflito íntimo que o assedia.

Ocorre então, que o seu perispí-
rito vai sendo, gradualmente reves-
tido de fluidos sutis, saudáveis, que
interpenetram o seu corpo físico,
equilibrando-o, pouco a pouco, pos-
sibilitando ao enfermo visualizar
um amanhã menos preocupante e,
relativamente, mais feliz.
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O nosso esforço

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

SEGUNDA-FEIRA

19h/20h - Cursos Básicos

TERÇA-FEIRA

19h/19h10 - Diálogo Fraterno

QUARTA-FEIRA

13h30/14h30 - Assistência Espiritual

19h/20h - Assistência Espiritual

QUINTA-FEIRA

19h/20h - Assistência Espiritual

SEXTA-FEIRA

19h/20h - Encontro à Luz do Evangelho

SÁBADO

9h/9h15- Evangelização Infantil

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 Paz e Amor que, to-
das as terças, às 19h45, dirige-
se à casa das pessoas interes-
sadas que residem nas imedia-
ções do Núcleo, com o intuito
de orientá-las no desenvolvi-
mento do Evangelho no Lar. In-
forme-se na secretaria.

Visando a elaboração das novas listas de tarefeiros e vo-
luntários da Casa, solicitamos, a todos, o favor de providenci-
arem, até o dia 30 de abril do corrente ano (2012), caso haja
necessidade, as devidas alterações dos dados pessoais constan-
tes nas listas atuais. Para tanto, ficará, à disposição de todos,
na Secretaria do Núcleo, uma lista para consulta e retificações
que se fizerem necessárias, bem como uma lista em branco des-
tinada  àqueles que, por qualquer motivo, deixem de constar
nas listas atuais.

COMUNICADO

Vovó Felicidade - Mensagem
recebida em 09/05/2006 por

Adriano de Castro Filho

Preta velha estava pensando so-
bre tudo o que estava sendo falado.
Relembrou então que quando ainda
vivia na senzala, conversava com os
outros escravos, procurando sentir o
que ia no coração de cada um, seus
problemas, suas angústias e também
suas esperanças.

Ficava matutando sobre tudo
que ouvia e procurava compreender
por que cada um pensava tão dife-
rente, se todos estavam vivenciando
as mesmas dificuldades, juntos, na
mesma senzala?  Saiam juntos para
o trabalho duro e pesado, debaixo do

mesmo sol ou chuva, com uma ali-
mentação, muitas vezes, deficiente e
maltratados constantemente pelo
feitor.

Na minha simplicidade e pouco
conhecimento, mas ao mesmo tempo
com uma “imaginação” que não sa-
bia de onde vinha, ficava imaginan-
do que aqueles que tinham esperan-
ça no futuro, já haviam aprendido  e
já conseguiam entender que a vida
continua amanhã.

Que os problemas e as dificulda-
des que passam hoje, se forem bem
vividos e bem aproveitados, vão ser-
vir, amanhã, para o espírito. Por isto,
aqueles que mantinham a esperan-
ça, apesar de todos os problemas,
aguardavam confiantes um amanhã
melhor.

Preta velha pensou com ela mes-
ma, que seria bom se pudesse mos-
trar a todos que estivessem desespe-
rançados e revoltados com a vida,
que deveriam enxergar um amanhã

melhor e acreditassem  que só depen-
de deles mesmos construir um futu-
ro melhor, compreendendo e procu-
rando suportar o sofrimento que re-
presenta sua libertação espiritual.

Perante o Pai, todos somos iguais
e com os mesmos direitos e o nosso
futuro depende do que construirmos
hoje.
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Estamos sempre recomeçando!

SOPA DE CEBOLA

Ingredientes: 2 cebolas picadas, 2 colheres de sopa de
margarina, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 litro de
água, sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo: Refogue as cebolas na margarina der-
retida e junte a farinha. Despeje a água e salgue. Assim que ferver, abaixe o
fogo e cozinhe até que engrosse. Sirva quente com pão torrado.

Cantinho da Cozinha
(Extraída do livro “Cozinhando sem Crueldade”, de Ana Mª Curcelli)

Pai João - Mensagem recebida
por Adriano de Castro Filho

Todos os dias retornamos à jor-
nada da vida.  A vida é uma sequên-
cia de atividades marcando, diaria-
mente, os nossos feitos bons ou não,
como aqueles que ainda não estão en-
voltos em vibrações boas e positivas.

Deus nosso Pai, justo e bom, per-
mite que a cada noite ao nos colocar-
mos ao leito para o merecido repou-
so, nosso espírito possa ser trans-
portado ao encontro daqueles que se
propõem a nos orientar para que me-
ditemos sobre o rumo que estamos
dando à nossa existência.

Com isto, esperam nos despertar
para alterarmos a rota que vimos
dando à nossa vida a fim de prepa-

Colabore

Torne-se colaborador-contri-
buinte do "Paz e Amor".
Sua contribuição mensal é
muito importante para man-
ter as atividades de nossa
Casa e dar continuidade aos
nossos trabalhos na área de
assistência social.
Procure nossa secretaria ou
deposite qualquer quantia em
nome do Núcleo Espírita As-
sistencial “Paz e Amor”.
CNPJ: 46.515.862/0001-58.
Banco: Itaú (341).
Agência: 0047.
C/C: 07392-9.

rarmos uma nova trajetória para ter-
mos um final melhor amanhã.

Filhos, não deixem de ouvir suas
“consciências” que podem ser lem-
branças da viagem que fizeram ao

MENSAGEM DE CHICO XAVIER

“Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que
merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu
adiantamento.

Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessida-
des... nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas.

Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para
a sua realização.

Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com
tua própria afinidade.

Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle.
Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo

aquilo que te rodeia a existência.
Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes.

São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência.
Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e obser-

va. A mudança está em tuas mãos.
Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor.
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qual-

quer um pode começar agora e fazer um novo fim.”

plano espiritual durante o repouso
físico para ajudá-los na mudança do
caminho!

Que a paz e o amor de Jesus en-
volvam seus corações.
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O trabalho

Um amigo - Mensagem recebida em 19/07/2005
por Adriano de Castro Filho

Na lida o trabalhador deve estar sempre pronto para a tarefa,
porque ele não sabe se amanhã nova oportunidade lhe será ofere-
cida. Portanto, deve iniciar o trabalho quando ele surge. É traba-
lhando  que evoluímos, é trabalhando que aprendemos e é traba-
lhando que crescemos.

Através do trabalho vamos exercitando o nosso interior, vamos
colocando em prática todos os sentimentos e todo aprendizado ad-
quirido.

O trabalho representa o coroamento daqueles que se prepara-
ram para ele. Por isto quero enaltecer o trabalho, quero falar o que
ele representa, o que significa para o espírito.

Através do trabalho o espírito  redime o seu passado, dedican-
do parcela do seu tempo, do seu conhecimento, do seu amor para
que outros tenham a oportunidade de compreender que a vida re-
presenta  nova chance que Deus oferece a cada um, para poder res-
gatar os compromissos assumidos, por não ter, em existência ante-
rior, realizado tudo o que poderia.

O trabalho é o que de mais repre-
sentativo tem o espírito na sua vida,
porque  está recebendo a oportunida-
de que pediu para servir e principal-
mente para amar!

www.neapa.org.br

A partir do dia 3 de abril o trabalho da sexta-feira (En-
contro à Luz do Evangelho - A2) passará a ser realizado às
terças-feiras com início às 20 horas e o trabalho da terça-fei-
ra (Diálogo Fraterno – Entrevistas) passará a ser realizado às
sextas-feiras a partir das 19 horas.

AVISO IMPORTANTE


