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20ª Feira do Livro Espírita
DA REDAÇÃO

Sábado, dia 19 de setembro, das 10h às 17h, teremos a
vigésima edição de nossa Feira do Livro Espírita!
Uma ótima oportunidade para troca de experiências e
para entrar em contato com valorosas obras que nos trazem grandes ensinamentos e nos ajudam em nossa reforma íntima.
Emmanuel já nos dizia, através da psicografia de nosso querido Chico Xavier:
"Cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita,
entretanto, emancipa a alma, nos fundamentos da vida; (...) o livro espírita livra da crueldade, para que os louros intelectuais não se desregrem na delinqüência; (...) o livro espírita livra da
divagação delirante, a fim de que a elucidação não se converta em palavras inúteis. (...); o livro espírita livra da superstição, para que a fé não se abastarde em fanatismo; (...) o livro espírita livra da parcialidade, a fim de que o Direito não
se faça instrumento de opressão; (...) o livro espírita livra da vaidade, para que a especialização não seja manejada em
prejuízo dos outros; (...) o livro espírita livra da ambição desvairada, a fim de que o trabalho da gleba não se envileça;
(...) o livro espírita livra da irresponsabilidade que, muitas vezes, transfigura o lar em atormentado reduto de sofrimento; (...) o livro espírita livra do êxtase inerte, para que o reconforto não se acomode em preguiça(...) o livro espírita livra
do tempo perdido, a fim de que a hora vazia não nos arraste à queda em dívidas escabrosas. Auxiliemos e divulguemos,
quanto nos seja possível, o livro espírita, que é luz de hoje, amanhã e sempre (...)”.
Participe de mais este evento da casa e aproveite
para saborear os deliciosos quitutes de nossa tradicional
NO
TA DE F
ALECIMENT
O
NOT
FALECIMENT
ALECIMENTO
É com muito pesar que comunicamos o
desencarne, no dia 6 de setembro de 2015, do
irmão e tarefeiro do Núcleo Espírita Assistencial
Paz e Amor, ROBINSON FERNANDES DO
NASCIMENTO.
Temos certeza de que nosso querido irmão está
sendo amparado pelos amigos do Plano Espiritual, recebendo toda a assistência necessária.

lanchonete. Se quiser colaborar conosco, traga no dia
da Feira, um prato de salgado ou doce para que possamos melhor atender a todos os nossos convidados.
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Nos bastidores da evolução
J. HERCULANO PIRES (IRMÃO SAULO) - COLABORAÇÃO: EDSON DAS NEVES

Estamos no palco do mundo e participamos do
ato final de uma fase de evolução do planeta. Envolvi-

são cataclismos sociais destruindo estruturas arcaicas para
que novas estruturas possam surgir.

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

Muita gente pergunta para onde vai o mundo,

vemos o que se passa nos bastidores. Emmanuel, com

com tantos conflitos e desequilíbrios. Mas por acaso

sua mensagem, nos mostra o que está acontecendo nas

existem modificações profundas sem abalos profundos?

antecâmaras. E essa revelação das atividades do mundo

Os que se desesperam ante os problemas da atualidade

oculto dá sentido ao que nos parece absurdo, mostra-

não alcançam o sentido real dos acontecimentos. O es-

nos a unidade e a coerência da dinâmica evolutiva a que

piritismo nos oferece a chave do enigma. Tudo se trans-

estamos submetidos nesta hora grave, e não obstante

forma ao nosso redor, porque um novo mundo está

auspiciosa, da vida terrena.

nascendo. Não há motivos para decepção. Basta ver que

Quem leu o prefácio do livro Ave Cristo!, de

ao lado das aflições florescem grandes esperanças. A

Emmanuel, referente à fase de transição do mundo pa-

Terra amadureceu em seu processo evolutivo e as leis

gão para o mundo cristão, pode estabelecer valioso pa-

de Deus se cumprem à revelia da incompreensão hu-

ralelo. A fase atual é mais intensa, porque mais adian-

mana.

tada. Avançamos agora decisivamente para o milênio
de regeneração da humanidade terrena. Multidões de
Facebook:
www.facebook.com/neapa

espíritos reencarnam em regime de urgência, como explica Emmanuel, submetendo-se por assim dizer aos
últimos exames de adaptação ao curso
superior que devem fazer.
Confirma-se assim a teoria espírita da evolução dos mundos. Há mais
de cem anos Kardec divulgou o ensino dos espíritos a respeito, anunciando que já no século passado se iniciara
a fase preparatória da grande transição.
Dali por diante, a partir da Guerra da
Itália (1859-60), desencadeou-se o
processo de transformação que culminaria nas duas Guerras Mundiais de
1914-18 e 1939-45. Esta última conflagração acelerou, como estamos vendo, o processo evolutivo, abrindo perspectivas novas em todas as direções do
progresso terreno. Guerras e revoluções

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

~ 39 ~
Distribuir
Há mais de vinte séculos, quando Jesus militava entre os apóstolos e falava à multidão que o
seguia, num determinado momento desta sua peregrinação, repartiu generosamente o pão a todos aqueles que avidamente o escutavam, fazendo com que pudessem aliviar e, para alguns, saciar a fome que os afligia.
No transcorrer das nossas vidas, tomamos consciência de que o desamor grassa em grande
parte dos irmãos que jornadeiam conosco neste planeta de provas e expiações. Entretanto, alguns
poucos existem, que já conquistaram, ao longo das inúmeras reencarnações vividas, o doce perfume do amor a balsamizar suas almas.
Face ao atual estágio da maioria dos seres humanos, com os quais compartilhamos experiências várias, estes corações, mais amorosos, veem- se, muitas vezes, martirizados, injustiçados,
vilipendiados em seus direitos, pelos seres humanos que os cercam, pois estes, desprovidos de maior
sensibilidade, não se apercebem que essas doces almas, vieram ao mundo para dar, para apaziguar, consolar, ajudar e amar aqueles que ainda não tiveram a felicidade de sentir a presença do
Cristo Jesus, em seus corações.
Se você, irmão, já faz parte dessa plêiade de almas benditas, que o Mestre do Amor o fortaleça, o estimule a continuar a amorável missão a que se propôs, no sentido de dar sem nada requerer em troca.
Porém, se você companheiro, vem se esforçando para adentrar esta falange valorosa de
emissários do Sublime Peregrino, não desanime, não faça do seu coração a morada do pessimismo
e envide todos os esforços para se abeberar dos cândidos ensinamentos de Jesus, para que você
possa, em seguida, mitigar a sede de amor daqueles que se encontram distantes das sendas da
harmonia e da esperança.
Como o Cristo, generosamente, distribuiu o pão àqueles que tinham fome, quando você algo
distribuir a quem quer que seja, lembre-se, de que cada gota de amor emanada do seu coração,
Jesus a recolocará, locupletando-o com Suas bênçãos divinas.
Portanto, todas as vezes, caro irmão, que algo estiver distribuindo a alguém, procure sentir
a felicidade penetrando em sua alma, porque nesses instantes, estará interagindo como mensageiro do Cristo Jesus e ao desfrutar a profunda alegria do dar sem nada esperar receber, você sentirá
Sua terna presença, no imo da sua alma, acompanhando os seus passos, dulcificando o seu porvir!
Livro: Rastros de Luz
Espírito: Pai Juca

~ 40 ~
Meu nome é Caridade
A todos abraço, a todos sinto.
Levo aos corações dos pobres e dos ricos a felicidade que tenho dentro de mim.
Não distingo o negro do branco, do amarelo e do vermelho.
Sou a caridade que caminha em todos os sentidos, por todos os quadrantes, levando a todos
aqueles que necessitam a presença de Jesus.
Levo comigo a felicidade para dar, entregar, oferecer.
Muitas vezes, eu me pergunto: “o que mais deveria fazer?” E eu mesma respondo: “basta
ser.”
Não tenho tempo para mim mesma.
A minha voz emana para todos os cantos buscando a. todos aqueles, seja qual for o recanto,
que se encontram entristecidos e à espera do amor.
Para mim não existe distância, não existe frio, não existe calor, não existe sol e nem chuva.
Não existe tempo, nem espaço, porque em todos os locais me encontro presente, abraçando,
compreendendo, ajudando, perdoando, amando a todos aqueles que se encontram carentes.
Sento-me à mesa do pobre e do rico.
Emano luz, porque dentro de mim eu sinto Jesus.
Meu nome é Caridade, meu sobrenome, Felicidade!
Livro: Rastros de Luz
Espírito: Pai Juca

Estamos Aqui!!! - Setembro de 2015

PÁG. 3

3ª Noite da Pizza
DA REDAÇÃO

No dia 10 de outubro de 2015 teremos
a 3ª edição da Noite da Pizza de nosso Núcleo Paz e Amor.
Os convites já estão à venda na secretaria do Núcleo por R$ 50,00 (criança até 10
anos não paga). Lembramos que toda a arrecadação deste evento é destinada ao Projeto
Nova Sede que visa angariar recursos para aquisição, em um futuro próximo, de uma nova
sede para nossa Casa.
Devido à limitação de espaço do salão,
não poderemos disponibilizar mais do que 250 convites.

citadas, a fim de garantir a qualidade do evento. Retire

Por isso, não deixe para a última hora! Garanta já o seu.

os papéis das doações no painel na entrada do Núcleo.

Para quem quiser nos ajudar com doações, esta-

Ah! E é claro... quem quiser nos ajudar trabalhan-

mos arrecadando refrigerante e os ingredientes para ela-

do no dia do evento, será muito, muito bem-vindo!

boração da pizza. Pedimos que sejam das marcas soli-

Basta deixar o nome na lista que disponibilizamos na
secretaria.
Quaisquer dúvidas procure um dos responsáveis
pelo projeto nos dias de trabalho da casa.

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!
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.

Agradecemos a sua ajuda. Nos veremos no dia 10!

EM NOSSAS TAREF
AS ESP
IRITU
AIS
TAREFAS
ESPIRITU
IRITUAIS
No caminho de suas realizações e tarefas, o bom
trabalhador contará sempre com o auxílio do Mais
Alto através de recursos espirituais.
Mas, da mesma forma, os Benfeitores Maiores
contarão sempre com a segurança de sua fé, ante as
trilhas que lhes cabe percorrer e superar.
Pois que as nossas atividades mediúnicas e o trabalho metódico no grupo espírita a que nos vinculamos obterão o maior rendimento no Bem sempre que confiarmos ao amparo de Jesus a nossa sementeira de paz e amor.
Bezerra de Menezes / Chico Xavier

Estamos Aqui!!! - Setembro de 2015

PÁG. 4

Ante o Livro Espírita
ANDRÉ LUIZ / CHICO XAVIER

Melhore as suas aquisições, buscando algo novo,

espírita que mantém o equilíbrio e a higiene da alma.

mas compre o livro espírita que induzirá seu caminho

Observe o cinema, o rádio, a televisão e as ou-

à mais alta renovação.

tras formas de arte, buscando conhecer, mas atenda o

Ampare a escola que alfabetiza, mas sustente o
livro espírita que educa.

livro espírita que ensina discernir.
Prestigie os métodos da lavoura e as técnicas da

Consulte o noticiário, com respeito aos sucessos

indústria, o comércio e as obras coletivas, tanto quan-

do mundo, mas ouça o livro espírita, a fim de erguer-

to os outros campos de ação e produção, mas estimule

se a horizontes mais vastos.

o livro espírita que ilumina o trabalho.

Compareça nas obras de socialização e progres-

Socorra esse ou aquele irmão caído, entre as som-

so, mas ajude o livro espírita na consolidação da verda-

bras da prova, mas ofereça-lhe o livro espírita que acla-

deira fraternidade.

ra o entendimento.

Brinde o companheiro com a novidade do dia,

Enriqueça o ambiente próprio com fatores di-

mas dê-lhe o livro espírita que é valor para toda hora.

versos de conforto e alegria, mas recorde que o Livro

Aconselhe a utilização dos produtos que favore-

Espírita é Bênção de Jesus, aprimorando a vida com

çam a saúde e o asseio do corpo, mas divulgue o livro

O Cristo não pediu
muita coisa, não exigiu
que as pessoas escalassem
o Everest ou fizessem
grandes sacrifícios. Ele só
pediu que nos amássemos uns aos outros. Chico Xavier

você e em você.

PROJETO AMARELINHOS
Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

Luís: 99658-4715
Junior: 97320-5008
Visite a página do projeto no Facebook e
conheça um pouco do nosso trabalho:
facebook/projetoamarelinhos.
Doações poderão ser entregues na secretaria do Núcleo
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