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Uma trajetória de trabalho, fraternidade e muito amor!

ENCONTRO MARCADO COM O IRMÃO KARL
Distraidamente envolvidos pelos apelos sutis e cati-

Da redação

vantes dos referidos sentidos e ludibriados pela matéria
Os seres humanos, como é sabido, são dotados de cin-

efêmera e ilusória, não se apercebem que, na verdade, vi-

co sentidos, quais sejam, o da audição, o do olfato, o do

venciam, cotidiana e rotineiramente, um sexto sentido, ou

paladar, o do tato e o da visão.

seja, o espiritual, enquanto os ou-

Estes importantes atributos é que lhes

tros cinco, já citados, lhes facul-

possibilitam vivenciar as mais diversas

tam, tão só, experienciarem suas

experiências neste mundo de provas e ex-

complexas vidas de relação.

piações.

(Continua...)

Quando um ou mais destes atributos
venham a lhes faltar ou a apresentar qualquer tipo de deficiência ou anomalia, as
criaturas experimentam incontestes dificuldades e dissabores, impelindo-as a se
exercitarem pelas veredas da consciente
resignação ou, então, pelas estradas ás-
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peras e tortuosas da inconformação.

Lançamento de mais um livro do Núcleo

BAZAR DE NATAL 2012

No próximo dia 10 de novembro, entre 15h e 18h será realizado, na
sede do nosso Núcleo, o lançamento do livro “Libertos pelo Perdão”,
ditado pelo espírito Álvaro, psicografado por Marcial Jardim, cuja renda resultante da sua venda será destinada à manutenção de nossa Casa.
Abaixo, um breve resumo do livro:
“Durante o desastroso transcorrer da Segunda Guerra Mundial, onde milhões de seres, entre eles, os judeus, tiveram suas vidas cruelmente ceifadas em
nome de um processo torpe e desumano dos frígidos poderosos, o ódio e a revolta passaram a enlaçar aquelas almas que, prematura e injustamente, partiram
para o além.
Todavia, como o Pai de infinita misericórdia a ninguém desampara, amorosamente, lhes concedera nova oportunidade encarnatória, durante a qual vítimas e algozes, transitando pelas mesmas calçadas da vida, haveriam de se
reencontrar para, valendo-se das perfumadas veredas do perdão, de mãos dadas e os corações entrelaçados, virem a se reconciliar.“

No dia 1° de dezembro,
sábado, das 10h às 17h, ocorrerá o Bazar de Natal do Núcleo Espírita Assistencial
“Paz e Amor”.
Nosso Bazar dispõe de
grande variedade de produtos artesanais: jogos de jantar, enfeites natalinos, toalhas
decoradas, panos de prato,
além de uma deliciosa lanchonete, repleta de doces e
salgados carinhosamente
preparados por nossas
tarefeiras. Não perca!!!

Página 02

Estamos Aqui !!!

Novembro 2012

Caro amigo leitor, para que venha a conscientizar-se desta afirmativa, refli-

O Evangelho no seu lar

ta comigo, acompanhando-me neste raciocínio: o amor, o ódio, o ressentimento,
Se você tem vontade
de fazer o Evangelho
no Lar mas não
sabe como, saiba
que há uma equipe do Paz e Amor que, todas
as terças, às 19h45, dirige-se
à casa das pessoas interessadas que residem nas imediações do Núcleo, com o intuito
de orientá-las no desenvolvimento do Evangelho no Lar.
Informe-se na secretaria.

o perdão, o melindre, a compreensão, a mentira, a verdade, a justiça, a injustiça,
a compaixão, a caridade..., não possuem sabor, odor ou perfume, não sendo possível tocá-los, vê-los ou escutá-los, apenas senti-los através da intimidade da
alma.
Assim sendo, somos levados a concluir que as referidas virtudes ou desvirtudes são, efetivamente, atributos do espírito, expressados através de palavras,
de gestos, de atitudes, de ações, porém, em realidade, tratam-se das manifestações ilustrativas e exteriores destes valores e desvalores, cuja essência encontra-se latente e vívida no recôndito dos seus espíritos.
Por estas razões, não há duvidas de que o ser humano vive, com inquestionável intimidade, o sexto sentido, ou seja, o espiritual.
Enfim, ao transitarmos pelas calçadas da vida, utilizamo-nos do nosso veículo físico, que, em suma, é guiado e comandado pelo nosso espírito imortal.

Deus permanece
Divaldo Franco / Joanna de

enfermidades predominem, diminu-

Ângelis - Colaboração: Alcides

indo as resistências; quando as ne-

Condutores orientam o passo.

T. R. Barbosa

cessidades se multipliquem em tur-

Mestres conduzem o ensino. Leis

bilhão de inquietudes; quando os

governam a vida.

Jamais abandono, solidão, infortúnio.
Deus permanece contigo.
Ele é o fulcro gerador de poder,
em torno do qual tudo e todos
gravitam.
Dele é a linguagem positiva,

apodos invistam sem piedade e to-

A tua vida escreve páginas que

dos se tenham ido, Deus permanece

irão influenciar outras vidas, nelas

contigo.

permanecendo como exemplos, estí-

Quando um homem cai, há um

mulos ou derrotas.

distúrbio no equilíbrio universal.
Quando ele se reergue e avança,
a harmonia sideral se reorganiza.

atuando à distância, no equilíbrio

Tu és um cosmo no Universo, e

cósmico, na força de atração das mo-

as leis que te regem o destino im-

léculas.

põem-te a gravitação harmônica em

Magneticamente a Ele atraídos,

Deus aí permanece.

torno do Astro-Rei.

Deus permanece sempre guiando-te e fortalecendo-te para o final
feliz.
Não o duvides, nem o desconsideres.
Descobre-O, pois que Ele permanece contigo.

estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração.
Sua ação se expande e produz
efeitos que se devem realizar através
dos fenômenos vivos da Natureza.
Quando as circunstâncias se
apresentem aziagas, fomentando
sombras e amarguras, quando as

Colabore
Torne-se colaborador-contribuinte do "Paz e Amor". Sua contribuição
mensal é muito importante para manter as atividades de nossa Casa e
dar continuidade aos nossos trabalhos na área de assistência social.
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Família espírita
Luiz Sérgio, livro: Driblando a
Dor. Colaboração: Edson Barone

Devemos forçar nossa família a
ser Espírita?
Não. É preciso que nos tornemos
uma carta viva da doutrina de Jesus

deixar que a vida mostre a verdade,

sitávamos os templos apenas para

se não for nesta encarnação, será na

cumprir tarefas religiosas, e não

outra. Todavia, ser enganado pela

para nos tornarmos verdadeiros se-

família, ou ser o porta voz dos espí-

guidores de Jesus. É junto aos doen-

ritos e dos familiares, é situação

tes que se encontra a sabatina da

constrangedora. O verdadeiro espí-

vida. É ainda junto a eles que nos

rita precisa respeitar para ser respei-

será cobrado o comportamento dou-

tado.

trinário. Podemos não comer carne,

para que os familiares, mesmo não

Não adianta desejar salvar a famí-

mas respeitar aqueles que com elas

desejando tê-la, apreciem as regras

lia se ela ainda é fraca na fé, no amor

se deliciam: não ingerir álcool, mas

e na caridade. Diante da

não nos tornamos desagradáveis di-

dor, posicionar-se

ante dos seus consumidores. Pode-

qualquer, ninguém deve

para encará-la

mos ser espíritas, sem medo do ridí-

alguns espíri-

desertar do compromisso” - Livro

de frente e não

culo; contudo, recordando sempre

tas é deixar que

Doutrina Viva.

correr, tentando

que Jesus, que viveu com o pecado,

doutrinárias dos nossos atos.
O mal de

a família desres-

“Por um incômodo

Chico Xavier

driblá-la.

jamais pecou. Não queiramos con-

O espírita que se jul-

verter uma família que não respeita

Os filhos pedem aos pais espíri-

ga isento da dor ainda não se

a nossa crença apenas porque esta-

tas que por intermédio dos espíritos,

conscientizou do valor da Doutrina

mos transmitindo mal aquilo que a

passem no vestibular, arrumem em-

que abraçou.

Doutrina nos ensina. Nada é mais

peite a Doutrina.

pregos, comprem propriedades, e al-

Aí está o perigo do fanatismo. A

desagradável do que alguém falan-

guns pais levam os pedidos até o Cen-

Codificação é o alicerce de um espí-

do sem cessar de espíritos e mediu-

tro. Se os filhos são atendidos, estes

rita. Sem estudo e prática, nós não

nidade, do que acontece em um cen-

nem se lembram de agradecer. Isso só

desfrutaremos das belezas doutriná-

tro espírita para quem não quer e

ocorre porque os pais julgam que com

rias, repetindo o passado, quando vi-

nem deseja ouvir.

estes atos milagrosos filhos aprendem
a gostar da Doutrina dos Espíritos.
Não é assim, meus irmãos, o que
é necessário é que os pais façam seus
filhos respeitarem o que eles, os pais,
escolheram como sustentáculo de fé.
Se a família não desejar participar do culto cristão no lar, que eles o
façam sozinhos, mas com dignidade e amor.
Portanto, se o espírita tentar falar dos espíritos, dos passes, do
Evangelho, para quem não desejar
ouvir, estará desrespeitando o Mestre e se sentirá infeliz. O bom espírita não deve barrar seus passos, mas

Os livros acima - “Uma Questão de Tempo”, “Resgatando Almas “
e “Antes e Depois” - elaborados em nossa Casa de Paz e Amor, encontram-se expostos em nossa secretaria.
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Roteiro
Francisco Cândido Xavier /
Mensagem de Emmanuel
Colaboração: Hugo Rebello

Se te enganaste em algum trecho
do caminho, reajusta a própria visão

um tanto.
Não cultives o pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer.
Esquece as sugestões do medo

que se te faça luz na vida íntima.

e procura o rumo certo.

Resguarda-te em Deus e perse-

Não contes vantagens nem fraNão desanimes. Persiste mais

Conserva o hábito da oração para

cassos.

vera no trabalho que Deus te confiou.

Estuda buscando aprender.
Não se voltes contra ninguém.

Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar.

Não dramatizes provações ou
problemas.

Age auxiliando. Serve sem apego. E assim vencerás.

destrutivo. Segue adiante, mesmo
varando a sombra dos próprios erros.
Avança ainda que seja por entre
lágrimas. Trabalha constantemente
e edifica sempre.

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

Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração.
Não te impressiones à dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia.
Não desistas da paciência.
Não creias em realização sem
esforço.
Silêncio para a injúria. Olvido
para o mal. Perdão às ofensas.
Recorda que os agressores são
doentes. Não permitas que os irmãos
desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança.
Não menosprezes o dever que a

SEGUNDA-FEIRA
19:00 / 20:00 - Cursos Básicos
TERÇA-FEIRA
19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2
QUARTA-FEIRA
13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
QUINTA-FEIRA
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
SEXTA-FEIRA
19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas
SÁBADO
09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil
14:00 / 14:00 - Mocidade

consciência te impõe.
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