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“Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tem-

pos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu

verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os

orgulhosos e glorificar os justos” - Do prefácio de “O Evan-

gelho Segundo o Espiritismo”

* * *

O amadurecimento intelecto-moral da humani-

dade a predispõe, no avanço do Terceiro Milênio da Era

Cristã, a um conhecimento mais amplo da verdade.

A Doutrina Espírita, em revelando as realidades

da vida de além-túmulo, vem modificar completamen-

te a postura do homem em relação à própria vida.

Aos poucos, com a noção de que é o construtor

de si mesmo, ao longo de suas múltiplas experiências

no corpo físico, o homem vai se desapegando do que é

transitório, aprendendo a valorizar o que é eterno.

Teorias errôneas tombam por terra, sofismas

desaparecem, injustiças são reparadas, preconceitos se

pulverizam...

A ciência obriga a religião a estreitar os vínculos

entre fé e razão, em acirrado combate contra o fanatis-

mo, fruto da ignorância que, por séculos e séculos, es-

cravizou o espírito humano em seus anseios de eman-

cipação.

Uma nova ordem mundial se esquematiza, e es-

píritos missionários, em se corporificando na Terra,

têm, em todas as áreas do conhecimento, influenciado

o progresso, ante os novos ventos que sopram prenun-

ciando dias melhores para o futuro.
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Tempos chegados!
IRMÃO JOSÉ / CARLOS A. BACCELLI - COLABORAÇÃO: WANDERLEY FRIGOGLIETTO

As leis se aperfeiçoam, a arte se espiritualiza, a so-

lidariedade ganha força, a política se esmera...

É verdade que a grande mudança social que se

espera ainda exigirá um pouco mais de tempo, todavia

o movimento de renovação que já se esboça é

irreversível.

No mundo de agora e nos anos porvindouros,

até que a Terra alcance de vez a sua maioridade, o espa-

ço para a intolerância e a violência, a mentira e a per-

turbação será cada vez menor.

Confiamos em que não mais haverá retrocesso,

pois, à medida em que o Cristo triunfar nos corações, o

Reino Divino irá se estabelecendo para todas as criaturas.

ESTUDANDO COM KARDECESTUDANDO COM KARDECESTUDANDO COM KARDECESTUDANDO COM KARDECESTUDANDO COM KARDEC

A partir deste mês, iniciaremos um estudo da

Doutrina Espírita através dos ensinamentos tra-

zidos por Allan Kardec. (Pág. 4)

E nada mais importante do que iniciarmos pelo

começo, a introdução da Doutrina Espírita,

explicada em “O Livro dos Espíritos”.
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Vejam queridos filhos, os dois lados do amor. O

amor que pode matar e o amor que pode salvar!

Será possível matar por amor?

Salvar, sim. Matar, nunca!

Quem ama não quer o mal, o fim da pessoa

amada. É capaz de tudo, mesmo o que pareça impos-

sível para salvá-la. Coloca muitas vezes

até a vida em risco. Quem ama é capaz

de enfrentar estes riscos.

Muitas vezes,confunde o amor

com posse. Aí, nestes casos, não con-

segue admitir que a pessoa amada te-

nha qualquer atitude que possa signi-

ficar a perda da posse, do domínio, do

controle.

Então um único pensamento

pode envolver sua mente: se não puder

ser minha não será de mais ninguém!

Aí, em nome do amor, veja só, em

nome do amor, extermina a pessoa

amada.

Quando cai em si e sente o ges-

to tresloucado que praticou, que não

tem mais volta, desespera-se, perde-se

pelo caminho, acabando com a própria

vida na expectativa absurda, de reparar

o mal praticado. Nada encontra a não

ser as trevas e o arrependimento atroz

que o persegue com muito mais força.

Perambula pelas noites escuras e

tenebrosas do umbral na procura em

vão da saída.

Somente quando a dor do re-

morso tocar seu coração será aberta uma

brecha para que a pessoa amada se apro-

Os dois lados do amor!
PAI JOÃO - MENSAGEM RECEBIDA EM 23/03/2009 POR ADRIANO DE CASTRO FILHO

AAAAATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASA

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

Segunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feiraSegunda-feira
19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Cursos Básicos

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

Quarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feiraQuarta-feira
13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

Quinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feiraQuinta-feira
13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - 13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual
19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - 19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

Sexta-feiraSexta-feiraSexta-feiraSexta-feiraSexta-feira
19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - 19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas

SábadoSábadoSábadoSábadoSábado
09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - 09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e  Mocidade

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

xime deste querido para resgatá-lo da condição em que

se encontra, para ajudá-lo a refazer-se e adquirir condi-

ções para trilhar um novo caminho, para retomar o

compromisso que foi bruscamente interrompido pela

tresloucada ignorância espiritual.

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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Vivendo com Jesus
AMÉLIA RODRIGUES / DIVALDO P. FRANCO - COLABORAÇÃO: VALKÍRIA TAKAHARA

Jesus tinha e tem poder sobre as tempestades da

Natureza, muitas vezes provocadas por seres espirituais.

Também se preocupava com as tempestades do

coração, esses tormentos que envilecem o ser humano

e o levam a situações lamentáveis.

No lago ou mar da Galileia fora-lhe fácil aplacar

as fúrias, ordenando aos seus agentes que as fizessem

cessar, o que logo aconteceu.

Para as tormentas do coração propôs inúmeras

diretrizes de segurança moral capazes de superá-las. Ne-

nhuma, porém, mais expressiva e difícil do que essa que

se encontra na Lei de Amor, propondo o mergulho nas

águas agitadas dos sentimentos primários para deles o

indivíduo libertar-se, adquirindo paz.

Ofereceu, igualmente, o equipamento apropri-

ado para a imersão no abismo de si mesmo, que é o

escafandro do esforço pessoal.

É muito fácil a vitória externa, aquela que diz

respeito à relação com os outros, nada obstante o au-

dacioso empenho para descobrir as imperfeições e

trabalhá-lhas, eis o desafio que todos enfrentam.

O seu propósito tem sido, desde aqueles já algo

remotos tempos, a conquista da paz do coração.

Enquanto as boninas medravam adornando a

relva abundante, com a Natureza em exuberância de luz

e de estesia, o canto do Evangelho soava aos ouvidos

das multidões atormentadas, enternecendo-as.

Ouviam-no, todos aqueles que O seguiam, mas não

O entendiam, mantendo os hábitos mentais e morais vi-

ciosos, porque não queriam compreender. Encontravam-

se sobrecarregados das paixões primitivas: doenças físicas,

transtornos emocionais e distúrbios mentais.

A miséria econômica e a falta de objetivos rele-

vantes jugulavam-nos às mesquinhezes, nos combates

exaustivos dos vícios e da degradação...

Ele oferecia a cura da alma para sempre, e todos

optavam pela recuperação do corpo, mesmo que so-

frendo o retorno das enfermidades dilaceradoras cujas

causas encontravam-se no ser profundo.

Ele amava e sacrificava-se, ensinando a libertação

do Mal através da transformação moral; no entanto,

os que O buscavam prosseguiam na luta para manter-

se na ilusão tormentosa do cotidiano.

Ele era a luz que podia anular a treva interior da

ignorância, porém as massas infelizes sedentas de pra-

zer, beneficiavam-se um pouco e logo atiravam-se nos

calabouços da demorada prisão em que se compraziam,

povoada de crimes.

Ele propunha a paz, e quase todos esperavam a

guerra contra os outros, olvidando os inimigos reais que

se encontram no seu mundo íntimo.

Apesar disso, Ele prosseguiu estoico e perseveran-

te até o momento da morte infamante, procurando

aplacar as tempestades dos corações...

A V I S O SA V I S O SA V I S O SA V I S O SA V I S O S

•_De 16/12/2016 a 31/01/2017 o Núcleo es-
tará fechado, em virtude de obras extrema-
mente necessárias para a manutenção da Casa.

•_A Casa reabrirá no dia 01/02/2017 com as
suas atividades normais.

•_Pedimos desculpas a todos pela interrupção
dos trabalhos e lembramos que a Federação Es-
pírita do Estado de São Paulo, à Rua Dona
Maria Paula, 140, Bela Vista, é a melhor op-
ção para aqueles que não desejarem permane-
cer sem atendimento, nesse período.

A Diretoria
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Estudando com Kardec
DE “O LIVRO DOS ESPÍRITOS” / INTRODUÇÃO - COLABORAÇÃO: HUGO REBELLO E VALKÍRIA TAKAHARA

Na introdução de O Livro dos
Espíritos, Kardec explica a criação
da palavra Espírita e Espiritismo,
sendo atribuída a crença nos Espí-
ritos e a diferença entre os termos já conhecidos, como
espiritual, espiritualista e espiritualismo.

Abaixo está na integra essa explicação.
“Para designar coisas novas são necessárias pala-

vras novas; assim exige a clareza de uma língua, para
evitar a confusão que ocorre quando uma palavra tem
múltiplo sentido. As palavras espiritual, espiritualista,
espiritualismo têm um significado bem definido, e
acrescentar-lhes uma nova significação para aplicá-las à
Doutrina dos Espíritos seria multiplicar os casos já tão
numerosos de palavras com duplo sentido. De fato, o
espiritualismo é o oposto do materialismo, e qualquer
um que acredite ter em si algo além da matéria é
espiritualista, embora isso não queira dizer que creia na
existência dos Espíritos ou em suas comunicações com
o mundo material. Em vez das palavras espiritual,
espiritualismo, utilizamos, para designar a crença nos
Espíritos, as palavras espírita e Espiritismo, que lem-
bram a origem e têm em si a raiz e que, por isso mes-
mo, têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis,
reservando à palavra espiritualismo sua significação
própria. Diremos que a Doutrina Espírita ou o Espiri-
tismo tem por princípio a relação do mundo material

com os Espíritos ou seres do
mundo espiritual. Os adeptos do
Espiritismo serão os espíritas ou,
se quiserem, os espiritistas.

Como especialidade, o Livro dos Espíritos con-
tém a Doutrina Espírita; como generalidade, liga-se ao
espiritualismo num dos seus aspectos.

Esta é a razão por que traz, no início de seu títu-
lo, as palavras: “filosofia espiritualista”.”

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

Embora filantrópica, nossa Casa não está isen-
ta de despesas como água, luz, tarifas públicas, pro-
dutos de limpeza, descartáveis, serviços de manu-
tenção, sem falarmos dos encargos para manter
nossos trabalhos sociais.

É somente através das doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas 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
em espécie, cheque, cartão de
débito ou através de de-
pósito em conta bancá-
ria: Itaú (341), agência
0644, conta corrente
nº 06889-2.


