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NOITE DA PIZZA 2013
Garden, que nos emprestou os uten-

Obrigado a todos! Em alguns

sílios e toda a decoração do salão e a

momentos é preciso ter coragem.

Vimos, por meio deste, mais

sua equipe: Núbia, William, Gegê e

Coragem para enfrentar nossos me-

uma vez, agradecer a todos que, de

Wilian que nos ajudaram a organi-

dos, coragem para encarar novos

alguma forma, participaram de nos-

zar o evento.

desafios, coragem para assumir ris-

Da redação

sa Noite da Pizza!

Obrigado ao DJ Carlos por ter se

cos e enfrentar as críticas.

Em primeiro lugar gostaríamos

sensibilizado com nossa causa, co-

Assim como em nossa vida, te-

de agradecer à Babbo Luigi Pizzaria,

brando um valor simbólico por toda

mos que ter coragem para sair de

dos nossos amigos Ricardo e Márcia.

a estrutura sonora do evento e obri-

nossa zona de conforto e enfrentar o

Parabéns pelas maravilhosas pizzas

gado à Gráfica Lyons, de nosso ami-

mundo para que possamos melhorar.

e pela equipe que trabalhou ardua-

go Daniel que sempre está nos auxi-

Se queremos nos tornar pessoas me-

mente durante todo o dia para que o

liando com a impressão de folders,

lhores, abandonar vícios e defeitos e

sucesso do evento fosse alcançado!

informativos, rifas e tantos outros

conquistar virtudes, temos que ter co-

Obrigado a todos os fornecedores da

materiais!

ragem. Nada que é novo e desconhe-

Babbo que doaram muitos dos in-

Gostaríamos de agradecer a to-

cido é fácil de ser enfrentado. Pode-

gredientes, diminuindo, assim, nossos

dos que estiveram presentes ao even-

mos errar, cair e nos machucar mas,

custos para confecção das pizzas.

to: aos que nos prestigiaram com

se queremos melhorar, temos que

Obrigado à Diretoria do Tênis

suas presenças e foram compreensi-

aprender com os erros, levantar e se-

Clube Paulista, na pessoa da senho-

vos com nossa pouca experiência e

guir em frente. Afinal, quando o ideal é

ra Cleusa, por nos ceder o espaço

com nossas falhas; aos voluntários

nobre sempre teremos ajuda dos ami-

para a realização do evento e por todo

que "passaram fome" para servir as

gos... nos dois planos da vida!

o apoio que tivemos antes, durante e

pessoas presentes e que traba-

após as nossas atividades. Obriga-

lharam com tanta dedicação e

do ao Rubens do Buffet Flower's

alegria; às crianças que servi-

Mais fotos na página 2

ram as bebidas e que iluminaram o ambiente com seus sorrisos e alegria contagiante. AgraRASTROS DE LUZ

decer, também, aos que não pu-

A partir da edição de outubro,

deram estar presentes, mas que

será inserida uma folha, em forma de encarte, contendo mensagens do livro “Rastros de Luz”
e que o caro leitor poderá, mensalmente, ir colecionando, compondo o seu própiro exemplar.

vibraram pelo nosso sucesso!
E, claro, não podemos deixar
de agradecer ao Plano Espiritual que
está o tempo todo do nosso lado, trabalhando incansavelmente e agindo
como é possível para que tomemos
as direções mais acertadas.
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Fotos do evento
Da redação

Seguem alguns momentos de nosso evento. Mais fotos no Facebook:
www.facebook.com/neapa.
Obrigado pelo apoio e por acreditarem em nosso trabalho!!! Abraços e até o próximo evento!

Durante a Noite da Pizza foi lançada uma rifa
do projeto Nova Sede do NEAPA. Muitos números foram vendidos durante o evento e os restantes já estão disponíveis na Secretaria do Núcleo.
Os prêmios são:
1º prêmio: uma viagem de cruzeiro para 2 pessoas, durante 4 noites, no navio MSC Orchestra,
cabine dupla externa com varanda, saindo de
Santos no dia 1º de dezembro de 2013, com escala em Buzios e Ubatuba.
2º prêmio: um quadro mediúnico do Renoir, em crayon, pictografado pela médium Valdelice Salum, 50cm x 65
cm, com moldura.
O sorteio da rifa será pela centena da Loteria Federal do dia 06 de novembro de 2013.
Aqueles que, além de adquirirem a rifa, puderem levar talões para oferecer a familiares e amigos informem-se na
secretaria do Núcleo como ajudar.
Aproveitamos para agradecer aos amigos que viabilizaram nossa rifa, mais uma fonte de arrecadação para o
nosso projeto: ao amigo Adrian, da MSC Cruzeiros, por ter conseguido uma viagem de navio a preço de custo e
à amiga Tiana pela doação do lindo quadro mediúnico.
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Mensagem do Irmão Karl
condizentes com os seus princípios

ando, em oportunidades tantas, os

educacionais, culturais, sociais. En-

valores e desvalores que possuem e

No transcorrer da nossa jornada

tretanto, olvidam-se de que os ir-

que somente o tempo os fará identi-

terrena, sem muito esforço, havere-

mãos de jornada só Ihes poderão

ficar e avaliar.

mos de nos deparar com seres huma-

ofertar o que possuírem e, muitas

Se, porventura, assim, ainda,

nos que através das suas palavras,

das vezes, teimam deles esperar que

nos encontramos, empenhemo-nos

olhares, atitudes e ações, delatam a

Ihes presenteiem com o que, ainda,

para não permanecermos no aguar-

desconfortável presença do ressen-

não têm.

do de que as criaturas que conosco

Da redação

timento em suas almas, ainda cati-

Assim pensando, delatam o des-

transitam pelas passarelas do mun-

vas dos desenganos e das bagatelas

conhecimento acerca do significado

do, nos venham ofertar o que deseja-

do mundo.

da palavra Alteridade - saber convi-

mos receber, mas, sim, presenteá-las,

Acossados pelo orgulho perti-

ver com os diferentes - e, por esta ra-

com tudo aquilo que de nós esperam,

naz, sem apor-lhe a mínima resistên-

zão, não conseguem entender que,

pois, seria, assim que o Mártir da

cia, deixam-se enlaçar, por este des-

cada ser humano, espelha a

Cruz agiria, se ainda' estivesse pere-

valoroso sentimento, comprometen-

somatória das suas incontáveis ex-

grinando por este planeta azul, que,

do o seu convívio familial, profissi-

periências vivenciadas ao longo do

gradualmente, caminha pelas estra-

onal, social e, logicamente, suas pró-

carreiro das encarnações, evidenci-

das promissoras da regeneração.

prias vidas.
Dele prisioneiros, é comum sentirem-se ofendidos, desrespeitados,
desprezados, ilustrando, através das
suas manifestações orais, faciais,
gestuais, o seu descontentamento,
deixando transparecer o fel do orgu-

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

lho, camuflado em forma de ressen-

19:00 / 20:00 - Cursos Básicos

timento, a espraiar-se na intimidade

TERÇA-FEIRA

das suas almas enfermas, fazendo

19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2

com que, gradualmente, o seu corpo

QUARTA-FEIRA

carnal venha, também, a adoecer.

13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

Transportando, dia após dia, no

19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

alforge das suas almas, esta desvirtu-

QUINTA-FEIRA

de, vão embrenhando-se na floresta

13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual

densa e perigosa dos julgamentos

19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

precipitados, instintivos, transformando suas existências num calvário de aflições íntimas, distanciando-se da seara da tal felicidade.
Não é raro que os seres humanos

SEXTA-FEIRA
19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas
SÁBADO
09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e Mocidade

com os quaís convivem, interagem,

DOMINGO

Ihes enderecem doces palavras, fra-

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

ternais atitudes e comportamentos
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Seja valente
Priscilla Avlys. Colaboração:
Edson Barone

tade, ela não para buscando um lo-

superar, para que você aprenda e

cal seguro, não desiste, não recua.

evolua.

Ela voa mais forte ainda ao en-

Lembre-se: Protagonista é aque-

Quando eu falo seja valente, me

contro da tempestade, mesmo saben-

le que decidiu interpretar a adversi-

vem uma palavra na cabeça que

do da possibilidade de se sucumbir.

dade como um aprendizado de vida;

opõe a valentia, o “fracasso”.

Ela vai com valentia ao encontro

é aquele que escolheu a inteligência

O fracasso é algo muito presen-

da mesma. E de repente quando ela

e a esperança, ao invés da auto-pie-

te na vida das pessoas, trás senti-

está no meio daquele vendaval, os for-

dade e do desespero.

mentos inconstantes e negativos.

tes ventos que batem em seu peito faz

Seja valente.

Mas se fracassou, não significa
que você é um derrotado, significa
que você tentou, e isso é positivo!

com que ela seja jogada para o alto ao
ponto de voar acima da tempestade.
Muitas vezes você se depara com

Se você fracassou, significa que

vendavais, com tempestades em sua

você teve disposição, e isso é muito

vida. E você tem duas opções fugir

útil. Se fracassou significa que você

ou enfrentá-las de frente.

aprendeu, e isso é extremamente incrí-

Se você escolher a segunda op-

vel. E o principio fundamental para o

ção, terá que cruzar o caminho da

sucesso, é entender o fracasso.

transformação, e operar uma pro-

Você não deve aceitar o fracasso, não deve aceitar a derrota, mas
você precisa apenas entendê-lo.

funda mudança em seus padrões de
ver e atuar no mundo.
Porque esse problema vai fazê-

Porque não existe uma só pessoa

lo crescer, vai torná-lo mais forte, vai

vencedora, que alcançou o sucesso,

amadurecê-lo, irá dar-lhe novas ex-

sem ter em suas costas as marcas do

periências. E quando você encontrar

fracasso. Se você quiser dobrar o seu

outra tempestade em sua vida, você

índice de sucesso, triplique o seu

não vai precisar mais de ir ao seu

índice de fracasso.

encontro, porque você cresceu e irá

Porque quando você é valente
você vive como a águia.

18.ª FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA

voar por cima dela.
E é assim que você precisa ser em

A águia quando esta voando nas

sua vida. Uma águia! Interpretando

DIA 21 DE SETEMBRO, DAS 10h ÀS 17h
RUA MUNIZ DE SOUZA, 72 - CAMBUCI

alturas e se depara com uma tempes-

as adversidades como um desafio a
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