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A estrela de cada um
SILVIA SCHMIDT - COLABORAÇÃO: EDSON BARONE

Não há nenhum de nós que nunca tenha acredi-

Se você está numa situação dolorosa e tem cer-

tado, pelo menos uma vez, que a Vida não é justa com

teza de ter chegado ao limite de suas forças e de já ter

todos.

feito tudo que podia fazer, CREIA: dessa você está li-

O que nos falta é compreender que não há lições
iguais para todos e, menos ainda, experiências iguais,
porque cada um tem que aprender o que precisa para

vre e mais uma prova está cumprida.
É chegado o fim de mais uma etapa na Escola
da Vida.

que se cumpra o seu destino, e há um único destino
"por cabeça".
É sempre necessário confiarmos na Vida.
Ela não é injusta com ninguém.

Nos momentos de crise, não te abatas.

Vida é sinônimo de DEUS.

Escuta. Por nada te revoltes, nem te ame-

Podemos, talvez, perder algo valioso ou um ente

drontes. Ora. Suporta a provação, não re-

amado ou um amigo muito querido, entre tantas ou-

clames. Aceita. Não grites com ninguém,

tras coisas.

nem firas. Abençoa. Lance de sofrimento,

De fato, não é fácil aceitarmos isso com naturalidade, mas é imprescindível que aprendamos a entender e aceitar as perdas em nossas vidas.
Há sempre razões para atravessarmos as dificuldades que atravessamos, mas são razões que ainda não
nos é permitido conhecer.
Certamente nós não as compreenderíamos e a
dor poderia ser maior.
Deus sabe qual é nossa "carga máxima" e não nos
dá aquela que não somos capazes de carregar.

Nada em excesso ................................. 02 e 03
Para ser feliz ................................................ 04

é o ensejo da fé. Silencia. Deus sabe o instante de intervir! - Chico Xavier
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Nada em excesso
RICHARD SIMONETTI - COLABORAÇÃO VALKÍRIA TAKAHARA

Conta Platão (428-348 a.C.), em seu Protágoras,

Em “O Livro dos Espíritos”, no desdobramen-

que gregos famosos, que ele situa como os sete sábios

to da questão 919, numa das poucas respostas assina-

da Grécia, reuniram-se no templo de Apolo, em

das, o Espírito santo Agostinho (354-430), que cola-

Delfos, no século VI a.C.

borou na Codificação, explica que foi a partir de seu

Eram Tales de Mileto, Pítacos de Mitilene, Bias

empenho em vivenciar essa máxima que se operou ra-

de Priene, Sólon, Cleóbulo de Lindos, Mison de

dical mudança em seu comportamento, ajudando-o a

Khene e Chilon.

superar mazelas e ilusões. Recomenda:

Após intensos debates fizeram gravar duas ins-

“Fazei o que eu fazia, quando vivi na Terra. Ao

crições numa das paredes do templo. A primeira é bas-

fim do dia, interrogava a minha consciência, passava re-

tante conhecida, sempre lembrada quando se cogita da

vista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não

edificação de uma vida melhor:

faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para

Homem, conhece-te a ti mesmo.

de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhe-

Decifrando os enigmas de nossa personalidade,

cer e a ver o que em mim precisava de reforma.

com o conhecimento de nossas imperfeições e maze-

Aquele que, todas as noites, evocasse todas as

las, dúvidas e anseios, receios e contradições, colocamos

ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mes-

ordem em nossa vida e nos habilitamos a caminhar com

mo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus

maior segurança.

e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força
adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus
o assistiria.

ATIVIDADES DO NÚCLEO
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

Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogaivos sobre o que tendes feito e com que objetivo
procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes
alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre
se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar.
Perguntai ainda mais: se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, onde
nada pode ser ocultado?”
O comentário se estende. É longo, mas extremamente oportuno, oferecendo-nos um roteiro precioso
em favor de nossa renovação. Vale conferir.
(Continua na pág. 3)

facebook.com/neapa
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Nada em excesso

(continuação da pág. 2)

RICHARD SIMONETTI - COLABORAÇÃO VALKÍRIA TAKAHARA

A segunda inscrição, igualmente importante, é
menos conhecida:

penho por decifrarmos os enigmas de nossa personalidade, analisando reações e impulsos que nos são

“Nada em excesso.”

marcantes, como ensina Agostinho. Paralelamente,

Simples, não é mesmo, amigo leitor? No entan-

cultivemos comedimento, observada a disciplina fun-

to, se bem observarmos, verificaremos que é um com-

damental: nada em excesso.

plemento indispensável da primeira. A maior parte dos
males que nos afligem está relacionada com o fato de
nos excedermos em nossas iniciativas.
COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

O obeso é alguém que come demais…
O maledicente é alguém que fala demais…

Embora filantrópica, nossa Casa não está isen-

O alcoólatra é alguém que bebe demais…

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

O avarento é alguém que quer dinheiro de-

dutos de limpeza, descartáveis, serviços de manutenção, sem falarmos dos encargos para manter

mais…
O deprimido é alguém que vê problemas
demais…

nossos trabalhos sociais.
É somente através das doações espontâneas de
todos que conseguimos manter a qualidade de nosso

O infeliz é alguém que pensa em si demais…
O neurótico é alguém que se preocupa de-

atendimento.
Caso queira colaborar conosco, sua doação
poderá ser feita diretamente em nossa Secretaria

mais…
O iludido é alguém que sonha demais…
O passional é alguém que se envolve demais…
A recomendação dos sábios gregos pode ser resumida em uma palavra: Disciplina. É preciso disciplinar nossos pensamentos e ações, cultivando prudência

em espécie, cheque, cartão de
débito ou através de depósito em conta bancária:
Itaú (341), agência
0644, conta corrente nº
06889-2.

e comedimento.
Kardec reúne as duas recomendações numa máxima basilar,
em O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo XVII:
Reconhece-se o verdadeiro
espírita pela sua transformação
moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações
más.
O cumprimento dos postulados espíritas implica em em-

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

Estamos Aqui!!! - Setembro de 2016

PÁG. 4

Para ser feliz
AUTOR DESCONHECIDO - COLABORAÇÃO: EDSON DAS NEVES

Acorde todas as manhãs com um sorriso. Esta é
mais uma oportunidade que você tem para ser feliz.
Seja seu próprio motor de arranque.
O dia de hoje jamais voltará. Não o desperdice.
Você nasceu para ser feliz!
Enumere as boas coisas que você tem na vida. Ao
tomar consciência do seu valor, será capaz de ir em frente com muita força, coragem e confiança!
Trace objetivos para cada dia. Você conquistará
seu arco-íris, um dia de cada vez. Seja paciente.
Não se queixe do seu trabalho, do tédio, da rotina, pois é o seu trabalho que o mantém alerta, em
constante desenvolvimento pessoal e profissional. Além
disso, ajuda você a manter a dignidade.

O importante de você ter uma atitude positiva diante da vida, ter o desejo de mostrar o que tem de melhor, é que isso produz efeitos colaterais maravilhosos.
Não só cria um halo de conforto para os que
estão ao seu redor, como também encoraja outras pessoas a serem mais positivas.
O tempo para ser feliz é agora. O lugar para ser
feliz é aqui!
A felicidade está ao alcance de todos, mas somente as pessoas especiais a têm alcançado. E sabe por quê?
Porque as pessoas especiais são aquelas que têm
a habilidade de dividir suas vidas com os outros.
Elas são honestas nas atitudes, são sinceras e compassivas, e estão certas de que o amor é parte de tudo.

Acredite, seu valor está em você mesmo. Não se

As pessoas especiais praticam a arte de se doar aos

deixe vencer, não seja igual, seja diferente, seja especial.

outros e de ajudá-los com as mudanças que surgem em

Quando nos deixamos vencer, não há surpresas,
nem alegrias...

seus caminhos.
As pessoas especiais não temem dividir seus co-

Conscientize-se de que a verdadeira felicidade está

nhecimentos, compartilhar seus sonhos, suas alegrias.

dentro de você. A felicidade não é ter ou alcançar, mas

Elas não têm medo de ser vulneráveis. Acredi-

ser e doar-se. Estenda sua mão. Compartilhe. Sorria.
Abrace. Deixe-se envolver pelo afeto.
A felicidade é como um perfume. Você o passa
nos outros e o cheiro fica um pouco em suas mãos.
E quando você se deixa envolver por essa fragrância especial, ao abraçar alguém deixa um pouco do seu
cheiro, pois esse perfume é contagiante.

tam que são únicas e têm prazer em ser quem são.
As pessoas especiais são aquelas que se permitem
a ventura de estar próximas dos outros e importar-se
com a felicidade alheia. Elas sabem que o amor é o que
faz a diferença na vida. As pessoas especiais são aquelas
que realmente tornam a vida bela.
E você, também é uma dessas pessoas especiais?
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