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Momento decisivo

MENSAGEM DE BEZERRA DE MENEZES PELA PSICOFONIA DE DIVALDO FRANCO - COLABORAÇÃO: RONALDO PADILLA

Filhas e filhos da alma! Abençoe-nos o Senhor
com a sua paz.

enobrecimento das criaturas humanas e, por consequência, o ser, que se agita na busca da plenitude, aturde-se

Estes são dias de turbulência. A sociedade terrestre, com a inteligência iluminada, traz o coração despedaçado pela angústia do ser existencial.

e, confundindo-se, não sabe como vivenciar as claridades libertadoras do Evangelho.
Com a conquista do conhecimento científico e

Momento grave na historiografia do processo

o vazio existencial, surgem as distrações de vários por-

evolutivo, quando se operam as grandes mudanças para

tes para poder diminuir a ansiedade e o desespero. Na-

que se alcance a plenitude na Terra, anunciada pelos

turalmente, essa manifestação de fuga da realidade in-

Espíritos nobres e prometida por Jesus.

terfere no comportamento geral dos seareiros da ver-

Nosso amado planeta, ainda envolto em som-

dade que, nada obstante, considerando serem servido-

bras, permanece na sua categoria de inferioridade, por-

res da última hora, permitem-se os desvios que lhes di-

que nós, aqueles que a ele nos vinculamos, ainda so-

minuem a carga aflitiva.

mos inferiores, e à medida que se opera nossa transfor-

Tende, porém, bom ânimo, filhas e filhos do co-

mação moral para melhor, sob a égide de Jesus, nosso

ração! É um momento de siso, de decisões, para a paz

modelo e guia, as sombras densas vão sendo desbasta-

no período do porvir.

das para que as alvíssaras de luz e de paz atinjam o clímax em período não muito distante.

Recordai-vos de que o Cristianismo nascente experimentou também inúmeras dificuldades.

Quando Jesus veio ter conosco, a humanidade

A palavra revolucionária do apóstolo Paulo, a

experimentava a grande crise de sujeição ao Império Ro-

ruptura com as tradições judaicas ainda vigentes na

mano, às suas paixões totalitárias e aos interesses mes-

igreja de Jerusalém geraram a necessidade do grande

quinhos de governantes arbitrários.

encontro, que seria o primeiro debate entre os tra-

O Espiritismo, a seu turno, instalando-se no planeta, enfrenta clima equivalente em que o totalitaris-

balhadores de Jesus que se espalhavam pelo mundo
conhecido de então.

(continua...)

mo do poder arbitrário de políticas
perversas esmaga as aspirações de
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NOTA DE FALECIMENTO
Caros amigos, é com imenso pesar que comunicamos o desencarne de nossa companheira de trabalho e amiga Amalia Berti
Berti, no dia 10 de janeiro de 2015. Nossas
vibrações de carinho e gratidão por tantos anos de trabalho em nossa Casa de Paz e
Amor. Aos familiares nossas preces por bençãos de equilíbrio e aceitação.
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No momento grave, quando uma ruptura se de-

monias a benefício das suas sutilezas perversas e a prejuízo

senhava a prejuízo do Bem, a humildade de Simão

da implantação da Era Nova sob o comando do Senhor.

Pedro, ajoelhando-se diante da voz que clamava em

Nunca olvidemos, em nossas preocupações, que

toda parte a Verdade, pacificou os corações e o posteri-

a Barca terrestre tem um Nauta que a conduz com se-

ormente denominado Concílio de Jerusalém se tornou

gurança ao porto da paz.

um marco histórico da união dos discípulos do Evangelho.

Prossegui, lidadores do Bem, com o devotamento que se vos exige de fazerdes o melhor que esteja ao

Neste momento de desafio e de conflitos de todo

vosso alcance, em perfeita identificação com os benfei-

porte, é natural que surjam divergências, opiniões va-

tores da humanidade, especialmente no Brasil, sob a

riadas, procurando a melhor metodologia para o servi-

égide de Ismael, representando o Mestre inolvidável.

ço da Luz.

Venceremos lutando juntos, esquecendo capri-

O direito de discordar, de discrepar, é inerente a
toda consciência livre.

chos pessoais, de imposições egoístas, pensando em
todos aqueles que sofrem e que choram, que confiam

Mas, que tenhamos cuidado para não dissentir,

em nossa fragilidade e aguardam o melhor exemplo da

para não dividir, para não gerar fossos profundos ou

nossa renúncia em favor do Bem, do nosso devotamen-

abismos aparentemente intransponíveis.

to em favor da caridade, da nossa entrega em novo

Que o espírito de união, de fraternidade, leve-

holocausto.

(continua...)

nos todos, desencarnados e encarnados, à pacificação, trabalhando
essas cavidades profundas para que
haja ordem em nome do progresso.
O amor é o instrumento hábil para todas as decisões. Desarmados os corações, formaremos o
grupo dos seres amados do ideal da
Era Nova.
Nunca olvideis que o mundo espiritual inferior vigia as nascentes do coração dos trabalhadores do Bem e, ante a impossibilidade de os levar a derrocadas morais, porque vigilantes na oração
e no trabalho, pode infiltrar-se,
gerando desequilíbrio e desar-

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa / 2.º horário: início das atividades
Segunda-feira
19:00 / 20:00 - Cursos Básicos
Ter
ça-feira
erça-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
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Já não existem as fogueiras, nem os empalamen-

planeta, estão vigilantes.

tos. Os circos derrubaram as suas muralhas e agora ex-

Permiti-vos ser por eles inspirados e saí entoan-

pandem as suas fronteiras por toda a Terra, mas o

do o hino do otimismo e da esperança, diluindo a treva,

holocausto ainda se faz necessário.

não fixando o medo nem a sombra, que por momen-

Sacrificai as próprias imperfeições, particular-

to domina muitas consciências. Não divulgando o mal,

mente neste sesquicentenário de evocação da chegada

somente expondo o bem, para que a vitória não seja

do Evangelho à Terra, decodificado pelos Imortais.

postergada.

Recordai também que o Espiritismo é, sem qual-

E ide de volta, seareiros da luz!

quer contradita, o Cristianismo que não pôde ser con-

O mundo necessita de Jesus, hoje mais do que

solidado e que esteve na sua mais bela floração nos

ontem, muito mais do que no passado, porque esta-

trezentos primeiros anos, antes das adulterações nefas-

mos a caminho da intuição, após a conquista da razão,

tas, e que foi Jesus quem o denominou Consolador.

para mantermos sintonia plena com aquele que é o

Este Consolador sobreviverá a todas as crises e

nosso guia de todos os dias e de todas as horas.

quando, por alguma circunstância, não formos capa-

Muita paz, filhas e filhos do coração!

zes de dignificá-lo, a irmã morte arrebatará aqueles que

São os votos do servidor humílimo e paternal,

não correspondem à expectativa do Senhor da Vinha,

em nome dos obreiros da seara de todos os tempos,

substituindo-os por outros melhormente habilitados,

alguns dos quais aqui conosco nesta hora.

mais instrumentalizados para os grandes enfrentamentos

Muita paz!...

que já ocorrem na face do planeta.
Todos sabemos que a transformação moral de
cada indivíduo é penosa, de longo curso, por efeito do
atavismo ancestral, e que a Lei dispõe do recurso dos

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

exílios coletivos para apressar a chegada da Era Nova.

Embora filantrópica, nossa Casa não está
isenta de despesas como água, luz, tarifas públicas, produtos de limpeza, descartáveis, honorários da faxineira, serviços de manutenção, sem
falarmos dos encargos para manter nossos trabalhos sociais. É somente através das doações espontâneas de todos que conseguimos manter a
qualidade de nosso atendimento.
Caso queira colaborar conosco, sua doação
poderá ser feita diretamente
em nossa Secretaria ou
através de depósito em
conta bancária: Itaú
(341), agência 0644,
c/c nº 06889-2.

Abençoadas servidoras da Causa!
Amai! Amai com abnegação e espírito de serviço a Doutrina de santificação, para que os vossos nomes sejam escritos no livro do reino dos Céus e possais
fruir de alegrias, concluindo a etapa como o apóstolo
das gentes, após haverdes lutado no bom combate.
Os mentores da brasilidade, neste momento grave por que também passa o nosso país, assim como o

Curta nossa página no Facebook:
www.facebook.com/neapa
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IRMÃO SAULO PELA PSICOGRAFIA DE J. HERCULANO PIRES- COLABORAÇÃO: EDSON DAS NEVES

Estamos no palco do mundo e participamos do

anunciando que já no século passado se iniciara a fase

ato final de uma fase de evolução do planeta. Envolvi-

preparatória da grande transição. Dali por diante, a

dos na ação de figurantes, cada qual em seu papel, não

partir da Guerra da Itália (1859-60), desencadeou-se o

vemos o que se passa nos bastidores. Emmanuel, com

processo de transformação que culminaria nas duas

sua mensagem, nos mostra o que está acontecendo nas

Guerras Mundiais de 1914-18 e 1939-45. Essa última

antecâmaras. E essa revelação das atividades do mundo

conflagração acelerou, como estamos vendo, o proces-

oculto dá sentido ao que nos parece absurdo, mostra-

so evolutivo, abrindo perspectivas novas em todas as

nos a unidade e a coerência da dinâmica evolutiva a que

direções do progresso terreno. Guerras e revoluções são

estamos submetidos nesta hora grave, e não obstante

cataclismos sociais destruindo estruturas arcaicas para

auspiciosa, da vida terrena.

que novas estruturas possam surgir.

Quem leu o prefácio do livro Ave Cristo!, de

Muita gente pergunta para onde vai o mundo,

Emmanuel, referente à fase de transição do mundo

com tantos conflitos e desequilíbrios. Mas acaso exis-

pagão para o mundo cristão, pode estabelecer valioso

tem modificações profundas sem abalos profundos? Os

paralelo. A fase atual é mais intensa, porque mais adi-

que se desesperam ante os problemas da atualidade não

antada. Avançamos agora decisivamente para o milê-

alcançam o sentido real dos acontecimentos. O espiri-

nio de regeneração da humanidade terrena.

tismo nos oferece a cha-

Multidões de espíritos reencarnam em

ve do enigma. Tudo se

regime de urgência, como explica

transforma ao nosso re-

Emmanuel, submetendo-se,

dor, porque um novo

por assim dizer, aos últimos exa-

mundo está nascendo. Não há

mes de adaptação ao curso su-

motivos para decepção. Basta ver

perior que devem fazer.

que ao lado das aflições florescem

Confirma-se assim a te-

grandes esperanças. A Terra amadu-

oria espírita da evolução dos

receu em seu processo evolutivo

mundos. Há mais de cem

e as leis de Deus se cumprem à

anos Kardec divulgou o ensi-

revelia da incompreensão hu-

no dos espíritos a respeito,

mana.

Estamos Aqui!!! é um informativo do Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor” - Produção, Digitação e Editoração: Alexandre Ferreira e Suzana A. C. Ferreira Conselho Editorial: Marcial Ferreira Jardim e Job Gil Ferreira - Publicação mensal: 300 exemplares.
Diretoria (2013 a 2015): Presidente: Marcial Ferreira Jardim; Vice-Presidente: Adriano de Castro Filho; 1.º Secretário: Izaura Kawachi; 2.º Secretário: Ronaldo
etor
es de Ár
eas (2013 a 2015): Assistência Espiritual: Marcial
iretor
etores
Áreas
Ruiz Padilla; 1.º Tesoureiro: Luiz Henrique Prado Salvador; 2.º Tesoureiro: Nelson Labate - D ir
Ferreira Jardim; Assistência Social, Infância e Mocidade: Sonia Ferraz Ferreira; Contábil: Adrião Grandino; Divulgação: Alexandre Ferreira; Ensino: Alcione Camanho
iscal (2013 a 2015): Efetivos: Cíntia M.ª Pimphari Varella,
Frigoglietto; Eventos: Adriana M. T. C. Jardim; Patrimônio: Job Gil Ferreira - Conselho FFiscal
Francisco José R. Bueno e Ricardo Rossi Roberto; Suplentes: Flávia Vidal Figueiredo e Helena Sueli Paulillo. Presidente de Honra: Oscar Camanho.
tes G
ráficas - Rua Cel. Francisco Inácio, 323 - São Paulo - SP - Tel. (11) 2261-5403, pela reprodução gratuita deste informativo.
Agradecimento à Ly ons Ar
Artes
Gráficas

