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Núcleo Espírita Assistencial
“Paz e Amor”

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

O QUE O ESPIRITISMO PODE NOS DAR

O Evangelho no seu lar

Se você tem vontade
de fazer o Evangelho

no Lar mas não
sabe como, saiba
que há uma equi-
pe do Paz e Amor

que, todas as terças, às 19h45,
dirige-se à casa das pessoas in-
teressadas que residem nas
imediações do Núcleo, com o
intuito de orientá-las no desen-
volvimento do Evangelho no
Lar. Informe-se na secretaria.

Amílcar Del Chiaro Filho

Não peçam ao Espiritismo aquilo
que ele não pode dar, e não terão de-
cepções. Entretanto é bom saber aqui-
lo que o Espiritismo não pode nos dar.

Com certeza ele não dará rique-
zas materiais, nem meios de enrique-
cer sem fazer força. Ele não fará re-
velações bombásticas, nem facilita-
rá descobertas e invenções.

Em resumo, o Espiritismo se ocu-
pa das coisas do Espírito. Parece
pouco? Mas não é. Allan Kardec es-
creveu, já em 1861, que o Espiritis-
mo tem duas forças preponderantes.
A primeira, é que torna felizes os que
o conhece, compreende e pratica.

Campanha do Evangelho

Há, aqui no Núcleo, alguns ir-
mãos que não têm sido benefi-
ciados com a leitura do “Evan-
gelho Segundo o Espiritismo”,
em virtude de não terem condi-
ções financeiras para adquirí-
lo na Livraria. Se você tiver, em
casa, um (ou mais) exemplar(es)
desse livro que possa doar, aju-
de-nos nesta Campanha do
Evangelho, entregando sua do-
ação na Secretaria do Núcleo,
para que possamos encami-
nhá-la a quem necessite.

Com certeza está aí uma grande
força realmente, pois existe muita
gente infeliz, que ao conhecer o Es-
piritismo, muda suas vidas e melho-
ram o seu caráter. A compreensão
dos aspectos espirituais da vida
tranqüiliza as pessoas, porque mos-
tra que não precisamos de muita coi-
sa para viver.

A Segunda razão lógica do Es-
piritismo, é que a Doutrina não re-
pousa numa única cabeça. Embora
seja habitual afirmar que ela é dos
espíritos, na verdade, é a conjugação
dos esforços dos homens e dos espí-
ritos, principalmente de Allan
Kardec.

O próprio Kardec disse: O espi-
ritismo não repousa na cabeça de
um único homem que possa ser der-
rubado. Os espíritos estão por toda
parte e podem se comunicar onde
quiserem, pois não existe um só lu-
gar, uma só família que não tenha
um médium em seu seio.

Uma prova dessa versatilidade
é que o Espiritismo feneceu na Fran-
ça e firmou-se no Brasil, enraizando-
se de forma extraordinária. Hoje so-
mos o país mais espírita do mundo,
e pouco a pouco o Espiritismo ven-
cerá todas as barreiras.

Prossegue Kardec: Porque en-
fim o Espiritismo é uma idéia e não
há barreiras impenetráveis à idéi-
as, nem bastante altas para que es-

tas não as transponham. A Doutri-
na Espírita tem a vocação de ex-
pandir-se.

Foi por isso que Allan Kardec
afirmou que o Espiritismo amplia os
horizontes da humanidade. E como
amplia! Ser espírita é trazer o cora-
ção leve, e a certeza da imortalida-
de, das finalidades superiores da
vida. Se você é espírita, ame-o com
muito carinho, e valorize-o.
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Mensagem de esperança

Eurípedes Barsanulfo. Mensagem
psicografada pela médium Suely

Caldas Schubert. Colaboração:
Edson Barone

 Diante dessa crise que se abate
sobre nosso povo, face a essa onda
de pessimismo que toma conta dos
brasileiros, frente aos embates que o
país atravessa, nós, os seus compa-
nheiros trazemos na noite de hoje a
nossa mensagem de fé e de coragem
e estímulo. Estamos irradiando-a
para todas as reuniões mediúnicas
que estão sendo realizadas neste
instante, de norte a sul do Brasil.
Durante vários dias estaremos repe-
tindo a nossa palavra, a fim de que
maior número possível de médiuns
possam captá-la. Cada um destes
que sintonizar nesta faixa vibratória
dará a sua interpretação, de acordo
com o entendimento e a gradação
que lhe forem peculiares.

Estamos convidando todos os
espíritas para se engajarem nesta
campanha.

Há urgente necessidade de que
a fé, a esperança e o otimismo renas-
çam nos corações. A onda de pessi-
mismo, de descrédito e de desalento
é tão grande que, mesmo aqueles que
estão bem intencionados e aspiran-
do a realizar algo de construtivo e
útil para o país, em qualquer nível,
vêem-se tolhidos em seus propósi-
tos, sufocados nos seus anseios, es-
barrando em barreiras quase
intransponíveis. É preciso modificar
esse clima espiritual. É imperioso que
o sopro renovador de confiança, de
fé nos altos destinos de nossa nação

varra para longe os miasmas do de-
salento e do desânimo. É necessário
abrir clareiras e espaços para que
brilhe a luz da esperança.

Somente através da esperança
conseguiremos, de novo, arregimen-
tar as forças de nosso povo sofrido e
cansado.

Os espíritas não devem engros-
sar as fileiras do desalento. Temos o
dever inadiável de transmitir cora-
gem, infundir ânimo, reaquecer espe-
ranças e despertar a fé. Ah! A fé no
nosso futuro! A certeza de que
estamos destinados a uma nobre
missão no conceito dos povos, mas
que a nossa vacilação, a nossa
incúria podem retardar. Responsa-
bilidade nossa. Tarefa nossa.
Estamos cientes de tudo isto e nos
deixamos levar pelo desânimo, este
vírus de perigo inimaginável. O de-
sânimo e seus companheiros, o de-
salento, a descrença, a incerteza, o
pessimismo, andam juntos e conta-
giam, muito sutilmente, enfraque-
cendo o indivíduo, os grupos, a pró-
pria comunidade. São como o cupim
a corroer, no silêncio, as estruturas.
Não raras vezes, insuflado por men-
tes em desalinho, por inimigos do
progresso, por agentes do caos, esse
vírus se expande e se alastra, por
contágio, derrotando o ser humano
antes da luta.

Diante desse quadro de forças
negativas tornam-se muito difíceis
quaisquer reações. Portanto, cabe
aos espíritas o dever urgente de lu-
tar pela transformação deste estado
geral. Que cada Centro, cada grupo,
cada reunião promova nossa campa-

nha. Que haja uma renovação dessa
psicosfera sombria e que as pessoas
realmente sofredoras e abatidas pe-
las provações rudes, encontrem em
nossas Casas um clima de paz, de
otimismo e de esperança! Que vocês
levem a nossa palavra a toda parte.
Aqueles que possam fazê-lo, trans-
mitam-na através dos meios de co-
municação, precisamos contagiar o
nosso Movimento com estas forças
positivas, a fim de ajudarmos efeti-
vamente o nosso país a crescer e ca-
minhar no rumo do progresso. São
essas forças que impelem o indiví-
duo ao trabalho, a acreditar em si
mesmo, no seu próprio valor e capa-
cidade. São essas forças que o levam
a crer e lutar por um futuro melhor.

Meus irmãos, o mundo não é
uma nau à matroca. Nós sabemos
que “Jesus está no leme” e que não
iremos soçobrar. Basta de dúvidas e
incertezas que somente retardam o
avanço e prejudicam o trabalho.

Sejamos solidários sim com a
dor de nosso próximo. Façamos por
ele o que estiver ao nosso alcance.
Temos o dever indeclinável de fazê-
lo, sobretudo transmitindo o esclare-
cimento que a Doutrina Espírita pro-
porciona. Mas que também  a solida-
riedade exista em nossas fileiras,
para que prossigamos no trabalho
abençoado, unidos e confiantes na
preparação do futuro de paz por to-
dos almejado.

E não esqueçamos de que, se o
Brasil “é o coração do mundo”, so-
mente será a “pátria do Evangelho”
se este Evangelho estiver sendo sen-
tido e vivido por cada um de nós.
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A força do amor

Pai João. Mensagem recebida por
Adriano de Castro Filho em 23/04/2013

Que a paz e o amor de Jesus en-
volvam o coração de todos os queri-
dos e amados filhos. Quando se fala
no Mestre não se pode deixar de fa-
zer referencia o quanto Ele procurou
mostrar a cada um a importância da
vida e do amor.

O amor queridos, é a mola pro-
pulsora do desenvolvimento de cada
um. A irmã que acabou de falar, dis-
se muito bem que cada um  deixa
impregnado no interior de sua alma,
as consequências das ações e da
maneira como viveu. Se as ações fo-
ram boas, se tiveram um propósito
para o amor, o interior fica impreg-
nado com uma fragrância suave e
agradável, tornando receptíveis a to-
dos que caminham pela vida à procu-
ra de um porto seguro. Se o interior não
for bem cultivado, bem trabalhado,
ele fica impregnado com fragrânci-
as desagradáveis que não atraem a
presença dos que procuram o amor.

Por isto, amados filhos, a lei de
Ação e Reação nos mostra claramen-
te isto. Atraímos negativismo quan-
do vivemos nele, coisas boas e positi-

Emmanuel / Chico Xavier.
Colaboração: Hugo Rebello

Toda religião procura confortar
os homens, ante a esfinge da morte.
A Doutrina Espírita não apenas con-
sola, mas também alumia o raciocí-
nio dos que indagam e choram na
grande separação. Toda religião ad-
mite a sobrevivência.

A Doutrina Espírita não apenas
patenteia a imortalidade da vida, mas
também demonstra o continuísmo da
evolução do ser, em esferas diferentes
da Terra. Toda religião afirma que o
mal será punido, para lá do sepulcro.
A Doutrina Espírita não apenas infor-
ma que todo delito exige resgate, mas
também destaca que o inferno é o re-
morso, na consciência culpada, cujo
sofrimento cessa com a necessária e
justa reparação. Toda religião ensina
que a alma será expurgada de todo o
erro, em regiões inferiores. A Doutri-
na Espírita não apenas explica que a
alma, depois da morte, se vê mergulha-
da nos resultados das próprias ações
infelizes, mas também esclarece que,
na maioria dos casos, a estação termi-
nal do purgatório é mesmo a Terra,

Lucros

onde reencontramos as consequênci-
as de nossas faltas, a fim de extingui-
las, através da reencarnação. Toda
religião fala do céu, como sendo estân-
cia de alegria perene. A Doutrina Es-
pírita não apenas mostra que o céu
existe, por felicidade suprema no es-
pírito que sublimou a si mesmo, mas
também elucida que os heróis da vir-
tude não se imobilizam em paraísos
estanques, e que, por mais elevados, na
hierarquia moral, volvem a socorrer
os irmãos da Humanidade ainda si-
tuados na sombra. Toda religião en-
carece o amparo da Providência Di-
vina às almas necessitadas. A Dou-
trina Espírita não apenas confirma
que o amor infinito de Deus abraça
todas as criaturas, mas também ad-
verte que todos receberemos, indivi-
dualmente, aqui ou além, de acordo
com as nossas próprias obras. Os
espíritas, pois, realmente não podem
temer a morte que lhes sobrevém, na
pauta dos desígnios superiores. Para
todos eles, a desencarnação em aten-
dimento às ordenações da Vida Mai-
or é o termo de mais um dia de traba-
lho santificante, para que se ponham,
de novo, a caminho do alvorecer.

vas quando enfrentamos a vida e o
relacionamento com o próximo base-
ados na confiança, na aceitação, na
compreensão e, sobretudo no amor.
Não deixem morrer o amor! Procu-

rem encontrar a semente do amor
que existe no seu interior e trabalhem
para que germine, cresça e dê frutos.

Que Jesus no seu grande amor
abençoe cada um hoje e sempre.

Campanha do agasalho

Estamos necessitando de rou-
pas de inverno para as crian-
ças carentes da Evangelização
Infantil, de 5 a 14 anos de ida-
de, bem como cobertores usa-
dos para assistir as famílias
dessas crianças.
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Um amigo. Mensagem recebida por

Adriano Isaac em 21/05/2013

Nos dias atuais, de acentuada
convulsão, que guardam relação com
a melhora do planeta, notável senti-
mento de pessimismo e de descrença
toma conta de boa parte dos encarna-
dos. Esta onda de falta de confiança e
de desencanto com tudo e com todos
atinge até os mais bem intencionados
seguidores de Jesus.

Precisamos, por mais que tudo
possa parecer irrecuperável e perdido,
manter a serenidade e a confiança, fir-
mes na ideia de que a Terra está sen-
do reformada conosco em sua super-
fície. Se o descrédito e o desânimo não
forem combatidos, mormente pelos
seguidores do Cristo, profunda nuvem
de negativismo comprometerá o pro-
cesso de regeneração do globo, dificul-
tando a ação dos espíritos envolvidos
esse processo.

Quem estiver comprometido com
o Cristo não pode incorrer nesta onda
de descrença e desânimo. O reaviva-
mento da fé é o combustível da mudan-

Atitude mental do cristão frente a
regeneração do planeta

ça planetária. Por isso, queridos ir-
mãos, combatam com veemência o
negativismo. Acreditem sempre em
dias melhores e na Providência Divi-
na. Quanto mais vocês colaborarem
com a atmosfera psíquica da Terra, fil-
trando os pensamentos e emanando

atitudes positivas, mais bem sucedi-
dos serão no papel que lhes compete
nesta hora de transformação.

Muitos irmãos bem intencionados
contam com vocês quanto à qualida-
de dos pensamentos emanados. Fi-
quem em paz.

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

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
13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual
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 e  Mocidade

DOMINGO
08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3


