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5ª Noite da Pizza do Neapa!
DA REDAÇÃO

Nem bem terminou

um evento e já começa a pre-

paração para o próximo! As-

sim que é bom... sem tem-

po para descansar. Dia 5 de

agosto: mais uma Noite da

Pizza do NEAPA!!!

Este foi mais um ano de

luta e imprevistos na busca de

um salão para o evento, mas,

ao que tudo indica, finalmente encontramos um local

definitivo para a realização de nossa Noite da Pizza: o

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 / 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

Espaço Vitta, um espaço am-

plo e agradável em um local

bem localizado e próximo de

nosso Núcleo, à avenida Ar-

mando Ferrentini, 159 - Acli-

mação. Além de ser um lugar

com mais vagas para estacio-

nar, contaremos com serviços

de valet a R$ 20,00.

Como no ano passa-

do, contaremos com a colaboração da Famizza (Famí-

lia da Pizza), um grupo de amigos e voluntários que,

desde 1996, vem ajudando entidades filantrópicas, atra-

vés da preparação de pizzas para eventos.

Serão 12 sabores de pizzas, sorvete, água e refri-

gerante a um valor de R$ 45,00 por convite (criança

até 10 anos não paga).

Este ano disponibilizaremos apenas 300 convi-

tes, já à venda na secretaria do Núcleo.

Contamos novamente com a ajuda de todos para

doação dos ingredientes relacionados em nosso mural.

Com a colaboração de todos certamente teremos

mais um excelente evento e deliciosas pizzas!!!
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Segundo a vontade de Deus!
RICHARD SIMONETTI - COLABORAÇÃO: VALKÍRIA TAKAHARA

Geraldo sofrera enfarte devastador. O coração
comprometido funcionava precariamente, sobrecarre-
gando os demais órgãos vitais.

Após estagiar algumas semanas no hospital, os
médicos atenderam seu insistente apelo, permitindo
que retornasse ao aconchego do lar. Que morresse em
paz junto à família, porquanto não restava nada a fa-
zer. O problema era irreversível. O desenlace ocorreria
a qualquer momento.

Geraldo pensava diferente. Quase agonizante, ape-
gava-se à existência física, incapaz de perceber a gravidade
de seu estado e sua condição terminal. Tinha medo. Re-
cusava aceitar a proximidade da grande transição.

Por outro lado, os membros do agrupamento
doméstico, particularmente Genolina, sua mãe, e a es-
posa Rute, contrapunham a fé ao sombrio prognósti-
co médico e se revezavam em longas vigílias junto ao
doente, a repetir intermináveis orações em favor de so-
nhada recuperação.

Não obstante os esforços da heroica brigada da
vida, a morte rondava, ameaçadora. Geraldo definha-
va. Parecia milagre o coração destrambelhado a susten-
tar a circulação sanguínea. Esperava-se mais que isso: o
milagre da recuperação!

Rute recordou-se de Márcio, um vizinho espíri-
ta conhecido como eficiente médium de curas. Os
passes magnéticos que aplicava operavam prodígios! Foi
solicitada sua presença. O dedicado servidor do Bem
atendeu prontamente. Foi recebido com renovadas es-
peranças. Genolina interpretou o sentimento geral:

- Agradecemos a Deus por sua presença. Confi-
amos em seus poderes espirituais. Temos certeza de que
Geraldo será beneficiado!…

O visitante observou atentamente o doente, per-
cebendo sua precária situação física. Benfeitores espiri-
tuais que o assistiam em suas tarefas transmitiram-lhe

orientação precisa pelos canais da intuição. Voltando-
se para a anciã que esperava, ansiosa, respondeu, humilde:

- Tenhamos confiança em Deus. Tudo será feito
segundo a Sua Vontade. Peço agora que me deixem a
sós com o paciente por alguns minutos.

Esvaziou-se o quarto. A porta foi fechada. Márcio
orou, contrito, exorando a proteção do Céu. Ampara-
do por médicos do Além, efetuou a transfusão mag-
nética, após o que falou ao moribundo:

- Geraldo, meu irmão, você está no final da jor-
nada humana. Espíritos amigos aguardam, há dias, que
supere suas vacilações. Considere sua posição de espíri-
to imortal de retorno à pátria comum, onde somos
mais livres, mais conscientes, mais felizes, sem as limi-
tações da matéria. Ore muito e confie em Jesus, lem-
brando o salmista: O Senhor é o meu Pastor, nada me
faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me man-
samente a águas muito tranquilas, refrigera minha alma,
guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte,
não temeria mal algum, porque Tu estás comigo…

O cérebro físico em colapso não fixava ao nível
da consciência humana a exortação, mas o Espírito
vacilante e assustado, ouviu o apelo e se encorajou.

- Então, o que achou? Vai sarar? - perguntou, es-
perançosa, Rute, tão logo Márcio deixou o quarto.

- Nosso Geraldo está muito bem amparado - res-
pondeu humilde, o médium. - Quanto à sua recupe-
ração é assunto de Deus. Insisto que confiemos no
Senhor. Agora, é preciso suspender a vigília. Peço que
todos durmam em paz, particularmente nossas irmãs,
que estão exaustas. O enfermeiro ficará de plantão.

Márcio despediu-se das duas mulheres que, ali-
viadas, entregaram-se ao repouso. Nessa mesma noite,
amparado pela Espiritualidade, Geraldo desencarnou,
segundo a vontade de Deus.
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Quem sou eu?
MARCIAL FERREIRA JARDIM

Pai de infinita bondade, quem sou eu para ter tido
a ventura de desfrutar a presença, sempre dedicada e
amorosa da Adriana em minha vida?

Quem sou eu, Pai, para ter tido o privilégio de
ter vivido ao seu lado por todos estes cinquenta e cin-
co anos?

Quem sou eu, Pai, para ter tido a ventura de es-
cutar suas palavras, sempre conscienciosas, ter usufruí-
do da paciência dos seus ouvidos e da brandura do seu
coração?

Quem sou eu, Pai, que mérito possuo para ter con-
vivido com esta alma linda que enfeitou os meus dias?

Quem sou eu, Pai, ser imperfeito, para ter me-
recido o amor irrestrito e o doce convívio com esta alma
bondosa que me presenteava, todos os dias, com a sua
presença, com a sua paz e o seu amor?

Quem sou eu, Pai, por ter tido o privilégio de
vivenciar tantas experiências ao lado desta alma nobre,
sincera, leal, fiel, acompanhando-me os passos sem nada
exigir?

Quem sou eu, Pai, para ter usufruído a compa-
nhia desta alma resignada que, muitas vezes, esquecia-
se de si própria para lembrar-se de mim?

Quem sou eu, Pai, para ter tido o meu coração
entrelaçado ao da Adriana incentivando-me, sempre, a
bem agir?

Quem sou eu, Pai, por ter tido esta alma since-
ra, plena de coragem, determinação e amor, constante-
mente ao meu lado, compreendendo e perdoando os
meus erros?

Quem sou eu, Pai, senão uma alma cativa, pro-
fundamente agradecida, apaixonada e saudosa da pre-
sença desta criatura amorosa e verdadeira que iluminou
a minha vida?

Quem sou eu, Pai, senão criatura resignada, as-
sistindo o tempo passar, enquanto serve a Jesus, aguar-
dando, pacientemente, a chegada do amanhã quando,
inquestionavelmente, ocorrerá o feliz reencontro, na
pátria espiritual, de dois espíritos que muito se
amam?

Quem sou eu...
Obrigado Pai de infinita bondade por fazer-me

sentir muito amado e amar, incondicionalmente, com
todas as forças da minha alma, tendo a certeza inque-
brantável de que eu, Marcial e ela, Adriana, somos,
verdadeiramente, “almas gêmeas”.

Jardim (Junho/2017)
* * *

“Almas Gêmeas”
O amor das “almas gêmeas”, em suma, é aquele

que o Espírito, um dia, sentirá pela humanidade intei-
ra. - Emmanuel

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
bancária: Itaú (341),
agência 0644, conta
corrente nº 06889-2.
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Bênção Espírita
IRMÃO JOSÉ / CARLOS A. BACCELLI - COLABORAÇÃO WANDERLEY FRIGOGLIETTO

"Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida

futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, in-

completa, e por isso mesmo falsa em muitos pontos." - O

Evengelho Segundo o Espiritismo - Cap. II, item 3.

Em revelando ao homem as condições de vida
do espírito além da morte, o Espiritismo tornou con-
creta a ideia abstrata que as demais religiões formula-
vam a respeito do assunto.

Possibilitando o intercâmbio com os desencar-
nados, a Doutrina trouxe o depoimento pessoal nas
narrativas de suas experiências aos que, na Terra, os su-
punham perdidos na Imensidade...

Sendo, porém, gradativa, aos poucos a revelação
espírita amplia as suas informações quanto às infinitas
demensões onde a Vida se desdobra.

Aprimorando-se os medianeiros e aperfeiçoan-
do-se os espíritos que os contatam, as regiões do Mun-
do Espiritual irão se devassando ao conhe-
cimento do homem, bem como a situação
daqueles que as povoam.

Neste sentido, a contribuição que o
espiritismo trouxe à humanidade é inapre-
ciável...

Mapeando os caminhos por onde pe-
regrina o homem além das veredas do
túmulo, A Doutrina Espírita impede que ele
seja surpreendido pela sua própria ignorân-

cia, a vaguear indefinidamente, sem qualquer ponto de
referência.

À ideia teológica do Céu, opôs o pensamento
racional, na teoria que se comprova na prática, das
múltiplas esferas espirituais, interligadas entre si.

Demonstrou que, pelo menos de início, para o
espírito desenfaixado do corpo, a vida prossegue na
paisagem exterior que lhe reflete o panorama mental.

Desfazendo o milenar misticismo em torno do
mistério da vida e da morte, o Espiritismo, na
revivescência do Evangelho, é um atestado da maiori-
dade espiritual que o homem alcançou no avanço do
terceiro milênio, ao longo de séculos e séculos de
questionamentos sem resposta.

Enfrentando o materialismo em seu próprio cam-
po - a ciência de experimentação -, o Espiritismo, ao
escancarar as portas dos túmulos, desferiu definitivo
golpe sobre a morte!...

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


