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4ª Noite da Pizza
DA REDAÇÃO

Muitos desafios, muitas novidades e mais um

tijolinho é importante... cada ação que divulgue nos-

evento concluído. A 4ª Noite da Pizza foi, sem dúvi-

sos trabalhos... cada pessoa que se engaje em nosso ob-

da, um grande aprendizado para nosso grupo.

jetivo.

Gostaríamos de agradecer profundamente a to-

Até agora, já fizemos quatro Festas Juninas, qua-

dos os amigos que nos ajudaram neste período: aos que

tro Noites da Pizza, duas rifas e vendemos diversas ca-

se empenharam para conseguir um salão para realiza-

misetas. Arrecadamos R$ 87.325,38 em quatro anos

ção do evento, aos que colaboraram com as doações dos

de projeto. Sabemos que é muito pouco para pensar-

ingredientes, aos que compraram os convites mesmo sem

mos em adquirir qualquer imóvel... Mas deveríamos

poder comparecer, aos voluntários que fizeram o possível

desistir? Cremos que não...

para atender a todos os presentes no dia do evento e a todos que estiveram na Noite da Pizza nos prestigiando.

Estamos fazendo nossa parte e acreditamos que
no momento oportuno novas possibilidades aparece-

Gostaríamos de agradecer também ao Grupo

rão, novas idéias surgirão, novas pessoas, com novas

Famizza, que desde as 9 horas do sábado estava presen-

propostas se juntarão a este objetivo e, quando menos

te preparando as massas e os recheios, organizando a

esperarmos, uma nova sede se fará realidade.

cozinha e montando as deliciosas pizzas que foram ser-

Achamos importante que todos saibam o anda-

vidas no evento, e aos amigos do Clube Cisplatina que

mento do projeto, já que todos colaboram com seu

muito nos ajudaram na organização do salão.

tempo, com as doações para a manutenção da casa e

Sabemos que temos muito o que melhorar para

dos trabalhos sociais, com suas mensalidades... e fica-

o próximo evento, mas sabemos também que temos

mos à disposição para dar mais detalhes sempre que

muita gente com quem podemos contar para que pos-

precisar.

samos continuar com nosso objetivo que é a aquisição
de uma nova sede.
E gostaríamos de aproveitar este espaço para prestar contas do que foi feito até agora. Muitos nos per-

Obrigado, amigos, por mais este evento. Esperamos contar com a colaboração de todos para os próximos! Que Jesus continue nos dando força para continuarmos trabalhando nesta Casa de Paz e Amor!

guntam quando a nova sede virá... Infelizmente esta é
uma pergunta que ainda não temos como responder.
Nosso trabalho é de formiguinha. Sabemos que
apenas com os eventos não conseguiremos atingir este
objetivo. Mas temos que começar de algum lugar... cada

Família é prato difícil de se preparar ....... 02 e 03
Fotos da 4ª Noite da Pizza ............................ 04
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Família é prato difícil de preparar
TRECHOS DO LIVRO "O ARROZ DE PALMA", DE FRANCISCO AZEVEDO - COLABORAÇÃO: MARIA CRISTINA T. DUARTE

Família é prato difícil de

Agora, ponha o avental, pe-

preparar. São muitos ingredien-

gue a tábua, a faca mais afi-

tes. Reunir todos é um proble-

ada e tome alguns cuidados.

ma, principalmente no Natal e

Logo, logo, você também

no Ano Novo. Pouco importa a

estará cheirando a alho e ce-

qualidade da panela, fazer uma

bola. Não se envergonhe de

família exige coragem, devoção

chorar. Família é prato que

e paciência. Não é para qualquer

emociona. E a gente chora

um. Os truques, os segredos, o

mesmo. De alegria, de rai-

imprevisível. Às vezes, dá até von-

va ou de tristeza.

tade de desistir. Preferimos o desconforto do estôma-

Primeiro cuidado: temperos exóticos alteram o

go vazio. Vêm a preguiça, a conhecida falta de imagi-

sabor do parentesco. Mas, se misturadas com delica-

nação sobre o que se vai comer e aquele fastio. Mas a

deza, estas especiarias, que quase sempre vêm da África

vida sempre arruma um jeito de nos entusiasmar e abrir

e do Oriente e nos parecem estranhas ao paladar, tor-

o apetite. O tempo põe a mesa, determina o número

nam a família muito mais colorida, interessante e sa-

de cadeiras e os lugares. Súbito, feito milagre, a família

borosa.

(Continua na pág. 3)

está servida. Fulana sai a mais inteligente de todas.
Beltrano veio no ponto, é o mais brincalhão e comunicativo, unanimidade. Sicrano, quem diria? Solou,
endureceu, murchou antes do tempo. Este é o mais

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

gordo, generoso, farto, abundante. Aquele o surpreen-

Embora filantrópica, nossa Casa não está isen-

deu e foi morar longe. Ela, a mais apaixonada. A ou-

ta de despesas como água, luz, tarifas públicas, pro-

tra, a mais consistente.

dutos de limpeza, descartáveis, serviços de manu-

E você? É, você mesmo, que me lê os pensamentos e veio aqui me fazer companhia. Como saiu no

tenção, sem falarmos dos encargos para manter
nossos trabalhos sociais.
É somente através das doações espontâneas de

álbum de retratos? O mais prático e objetivo? A mais

todos que conseguimos manter a qualidade de nosso

sentimental? A mais prestativa? O que nunca quis nada

atendimento.

com o trabalho? Seja quem for, não fique aí reclaman-

Caso queira colaborar conosco, sua doação

do do gênero e do grau comparativo. Reúna essas tan-

poderá ser feita diretamente em nossa Secretaria

tas afinidades e antipatias que fazem parte da sua vida.

em espécie, cheque, cartão de

Não há pressa. Eu espero. Já estão aí? Todas? Ótimo.

débito ou através de depósito em conta bancária:
Itaú (341), agência
0644, conta corrente nº

facebook.com/neapa

06889-2.
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Família é prato difícil de preparar (continuação...)
TRECHOS DO LIVRO "O ARROZ DE PALMA", DE FRANCISCO AZEVEDO - COLABORAÇÃO: MARIA CRISTINA T. DUARTE

Atenção também com os pesos e as medidas.

lia é prato que você tem que experimentar e comer. Se

Uma pitada a mais disso ou daquilo e, pronto, é um

puder saborear, saboreie. Não ligue para etiquetas. Passe

verdadeiro desastre. Família é prato extremamente sen-

o pão naquele molhinho que ficou na porcelana, na

sível. Tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem

louça, no alumínio ou no barro. Aproveite ao máxi-

medido. Outra coisa: é preciso ter boa mão, ser profis-

mo. Família é prato que, quando acaba, nunca mais se

sional. Principalmente na hora em que se decide meter

repete.

a colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Uma
grande amiga minha desandou a receita de toda a família, só porque meteu a colher na hora errada.

ATIVIDADES DO NÚCLEO

O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem. Tudo ilusão. Família
é afinidade, é “à Moda da Casa”. E cada casa gosta de
preparar a família a seu jeito.
Há famílias doces. Outras, meio amargas. Outras apimentadíssimas.
Há também as que não têm
gosto de nada, seriam assim um tipo de Família
Dieta, que você suporta só
para manter a linha. Seja como for, família é prato que
deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir.

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

Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando
e transmitindo o que sabe no dia
a dia. A gente cata um registro ali,
de alguém que sabe e conta, e
outro aqui, que ficou no pedaço
de papel. Muita coisa se perde na
lembrança. Principalmente na cabeça de um idoso, como eu. O
que este veterano cozinheiro pode
dizer é que, por mais sem graça,
por pior que seja o paladar, famí-

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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Fotos de nossa 4ª Noite da Pizza
DA REDAÇÃO

Mais uma Noite da Pizza realizada: 236 pessoas
presentes, 49 voluntários, 12 sabores de pizza, refrigerante e sorvete para todos! E o mais importante: um
momento de confraternização entre os amigos do Paz
e Amor!
Abaixo, algumas fotos do nosso evento. A cobertura completa do evento pode ser vista em nossa página do Facebook: www.facebook.com/neapa.
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