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É comum os que se afirmam cristãos aparenta-
rem desânimo com a corrupção do mundo.

Entretanto, o Cristo é o maior exemplo de con-
fiança na regeneração dos homens. Infinitamente su-
perior a todos os outros que já passaram pelo planeta,
Ele ensinou e exemplificou o bem. Abdicou tempora-
riamente de Sua natural morada junto aos anjos, para
conviver com seres rudes. Suportou demonstrações de
ignorância e crueldade, ao ponto de aceitar a dor do
martírio. Assim o fez certamente por acreditar no pro-
gresso da Humanidade. Jesus, o protótipo da perfei-
ção, não recusou o convívio com os doentes do corpo
e da alma.

Por consequência, não é lícito aos Seus seguido-
res agir de modo diverso. Assim, não é viável perder a
esperança ou desanimar, diante das pequenas e abençoa-
das lutas que o céu a todos concede.

As sombras das experiências humanas são um
cadinho purificador. Dessa bendita escola saíram,
diplomados em santificação, Espíritos sublimes. Hoje
eles se constituem em abençoados patronos da evolu-
ção terrestre.

Aquele que segue na retaguarda, por entre difi-
culdades morais, não pode menosprezar o plano de
aprendizado com que a vida o brindou. Quem já com-
preende algo das Leis superiores que regem o Cosmo
necessita dar sua cota de exemplo e sacrifício.

Se o melhor não auxiliar o pior, debalde se aguar-
dará a melhoria da Humanidade. Se o bom desampa-
rar o mau, a fraternidade não passará de mera ilusão.

Jesus e o mundo
REDAÇÃO DO MOMENTO ESPÍRITA, COM BASE NO LIVRO CORAGEM, DE EMMANUEL / CHICO XAVIER

Se o sábio não auxiliar o ignorante, a educação redun-
dará em perigosa mentira. Caso o humilde fuja do or-
gulhoso, o amor se converterá em vocábulo inútil. O
aprendiz da gentileza não pode desprezar o prisioneiro
da impulsividade e da grosseria. Senão, o desequilíbrio
terminará por comandar a existência humana.

A virtude precisa socorrer as vítimas dos vícios e
o bem necessita amparar os que se arrojam nos despe-
nhadeiros do mal. Caso contrário, de pouco servirá a
admiração e o encanto pela figura do Cristo.

O Mestre não era deste mundo, mas a ele veio
para a redenção de todos. Sabia que Seus apóstolos não
pertenciam ao acervo moral da Terra. Mas os enviou
para que sob Sua influência o planeta se convertesse em
um reino de luz.

* * *
O cristão que foge ao contato do mundo, a pre-

texto de preservar-se do erro, é uma flor parasitária e
improdutiva na árvore do Evangelho.

A seara do Senhor não necessita de cânticos e
ladainhas, mas de trabalhadores abnegados e fiéis.

Do esforço dos cristãos é que deverá brotar a
sementeira renovada de um amanhã pleno de paz e fra-
ternidade.
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A ilusão do reflexo
AUTOR DESCONHECIDO - COLABORAÇÃO: EDSON BARONE

Conta-se que um pai deu a sua filha um colar de
diamantes de alto preço.

Misteriosamente, alguns dias depois o colar de-
sapareceu. Falou-se que poderia ter sido furtado. Ou-
tros afirmaram que talvez um pássaro tivesse sido atra-
ído pelo seu brilho e o levado embora.

Fosse como fosse, o pai desejava ter o colar de
volta e ofereceu uma grande recompensa a quem o
devolvesse. A notícia se espalhou e, naturalmente, to-
dos passaram a desejar encontrar o tal colar.

Um rapaz que passava por um lago, próximo a
uma área industrial, viu um brilho no lago. Colocou a
mão para proteger os olhos do sol e certificou-se: era o
colar. O lago, entretanto, era muito sujo, poluído, e
cheirava mal. O rapaz pensou na recompensa. Vencen-
do o nojo, colocou a mão no lago, tentando apanhar a
joia. Pareceu pegá-la, mas sentiu escapulir das suas mãos.
Tentou outra vez. Outra mais. Sem sucesso. Resolveu
entrar no lago. Emporcalhou toda sua calça e mergu-
lhou o braço inteiro no lago. Ainda sem sucesso. O colar
estava ali. Mas ele não conseguia agarrá-lo. Toda vez que
mergulhava o braço, ele parecia sumir.

Saiu do lago e estava desistindo, quando o bri-
lho do colar o atraiu outra vez. Decidiu mergulhar de
corpo inteiro. Ficou imundo, cheirando mal. E ainda
nada conseguiu. Deprimido por não conseguir apanhar
o colar e consequentemente, a recompensa polpuda,
estava se retirando, quando um velho passou por ali.

O que está fazendo, meu rapaz?
O moço desconfiou dele e não quis dizer qual o

seu objetivo. Afinal, aquele homem poderia conseguir
apanhar o colar e ficar com o dinheiro da recompensa.

O velho tornou a perguntar, e prometeu não
contar a ninguém. Considerando que não conseguia
mesmo apanhar o colar, cansado, irritado pelo fracas-
so, o rapaz falou do seu objetivo frustrado.

Um largo sorriso desenhou-se no rosto do
interlocutor. Seria interessante, falou em seguida, que
você olhasse para cima, em vez de somente para den-
tro do lago.

Surpreso, o moço fez o recomendado. E lá, en-
tre os galhos da árvore, estava o colar brilhando ao sol.
O que o rapaz via no lago era o reflexo dele.

* * *
A felicidade material se assemelha ao reflexo do

colar no lago imundo. Na conquista de posses efêmeras,
quase sempre mergulhamos no lodo das paixões
inconsequentes. A verdadeira felicidade, no entanto,
não está nas posses materiais, nem no gozo dos praze-
res. Ela reside na intimidade do ser.

Nada ruim em se desejar e batalhar por uma casa
melhor, um bom carro, roupas adequadas às estações,
uma refeição deliciosa. Nada ruim em desejar termos
coisas. A forma como as conquistamos é que fará a
grande diferença.

Se para as conseguir, necessitamos entrar no lo-
daçal da corrupção, da mentira, da indignidade, somen-
te sairemos enlameados, e infelizes. Esse tipo de felici-
dade é como o reflexo do colar na água: pura ilusão.

Somente existe verdadeira felicidade nas conquis-
tas que a honra dignifica, que a consciência não nos
acusa.

Pensemos nisso. E, antes de sairmos à cata de-
sesperada de valores materiais expressivos, analisemos
o que necessitamos dar em troca.

Porque nada vale que mereça sacrificar a honra,
a dignidade pessoal, a autoestima, a vida espiritual. Tudo
é passageiro na Terra. Lembre disso.

facebook.com/neapa
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Aparências
ANDRÉ LUIZ / CHICO XAVIER - COLABORAÇÃO: HUGO REBELLO

Não acuse o irmão que parece mais
abastado. Talvez seja simples escravo de
compromissos.

Não condene o companheiro guin-
dado à autoridade. É provável seja ele mero
devedor da multidão.

Não inveje aquele que administra,
enquanto você obedece. Muitas vezes, é
um torturado.

Não menospreze o colega condu-
zido a maior destaque. A responsabilida-
de que lhe pesa nos ombros pode ser um
tormento incessante.

Não censure a mulher que se apre-
senta suntuosamente. O luxo, provavel-
mente, lhe constitui amarga provação.

Não critique as pessoas gentis que
parecem insinceras, à primeira vista. Pos-
sivelmente, estarão evitando enormes cri-
mes ou grandes desânimos.

Não se agaste com o amigo mal-
humorado. Você não lhe conhece todas as
dificuldades íntimas.

Não se aborreça com a pessoa de
conversação ainda fútil. Você também era
assim quando lhe faltava experiência.

Não murmure contra os jovens me-
nos responsáveis. Ajude-os, quanto esti-
ver ao seu alcance, recordando que você
já foi leviano para muita gente.

Não seja intolerante em situação al-
guma. O relógio bate, incessante, e você
será surpreendido por inúmeros proble-
mas difíceis em seu caminho e no cami-
nho daqueles que você ama.

Pense nisso!

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

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

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

Embora filantrópica, nossa Casa não está isenta de diversas despesas. É
somente através das doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas doações espontâneas de todos que conseguimos man-
ter 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: Núcleo Espí-
rita Assistencial Paz e Amor - Banco Itaú (341), agência 0644, conta corren-
te nº 06889-2, CNPJ 46.515.862/0001-58.
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Fotos do Bazar de Natal
DA REDAÇÃO

Mais um evento de sucesso, com a ajuda de todos

os trabalhadores e frequentadores da Casa.

Com muito amor e carinho, conseguimos concluir

mais um evento importante para nosso Núcleo e nos con-

fraternizar com todos os que compareceram para fazer suas

compras de Natal e aproveitar nossa deliciosa e tradicio-

nal lanchonete.

Deixamos aqui algumas fotos para ilustrar como foi

o Bazar de Natal de 2017. Aguardamos todos vocês no

próximo ano!!!


