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Mais um evento de sucesso!
DA REDAÇÃO

No último dia 3 de junho, aconteceu a quinta

edição de nossa Festa Junina, com mais de 280 pessoas

presentes, participando de nossas brincadeiras, reven-

do velhos amigos e compartilhando de momentos de

muita alegria e empolgação!

Como sempre, nossa festa começou bem antes

da data, com a venda dos convites, a divulgação em

nosso Núcleo, com os pedidos de

doações de prendas para o bingo,

com a arrecadação de mantimen-

tos, com a decoração e montagem

do salão... e continuou mais tarde

também... com a limpeza e des-

montagem ao final do evento.

Este ano nos empenhamos

para que nossa festa pudesse ser ain-

da melhor: colocamos mais barra-

cas e fizemos parcerias para que pu-

déssemos ter mais variedade de doces e salgados à dis-

posição de todos.

Como sempre foi uma festa de todos nós,

frequentadores desta casa maravilhosa que nos dá a

oportunidade de trabalho que nos fortalece, nos rege-

nera e que nos faz superar todo cansaço físico com muita

alegria e muita paz!

E é claro que não podemos dei-

xar de agradecer a ajuda de todos e com-

partilhar as fotos de nossa festa. Os

agradecimentos estão na  página 4 deste

informativo e as fotos no Facebook:

www. facebook.com/neapa.

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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Evangelização Espírita
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA (WWW.FEBNET.ORG.BR) - COLABORAÇÃO HUGO REBELLO

O Que é Evangelização Espírita Infanto-juvenil?
[…] educar uma criança e um jovem à luz do

Espiritismo é semear luz pelos caminhos do futuro…
- Vianna de Carvalho (1)

Evangelização Espírita Infanto-juvenil é toda a
atividade voltada ao estudo da Doutrina Espírita e à
vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem.

Sua ação visa:
– Promover a integração do evangelizando con-

sigo mesmo, com o próximo e com Deus;
– Proporcionar o estudo da lei natural que rege

o Universo e da “natureza, origem e destino dos Espíritos
bem como de suas relações com o mundo corporal” (Allan
Kardec, O que é o Espiritismo, Preâmbulo); e

– Oferecer ao evangelizando a oportunidade de
perceber-se como ser integral, crítico, consciente,
participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do Uni-
verso, agente de transformação de seu meio, rumo à toda
perfeição de que é suscetível. (Cecília Rocha e equipe.
Currículo para as Escolas de Evangelização Espírita
Infanto-juvenil. 4. ed. 2. reimp. FEB, 2011.)

Na Instituição Espírita, a atividade de Evangeli-
zação abrange as aulas de evangelização espírita, mo-
mento especial de convivência, aprendizado, reflexão,
compartilhamento de experiências e construção de vín-
culos de amizade e de fraternidade entre as crianças e
os jovens frequentadores.

A ação evangelizadora envolve, ainda, pais e fami-
liares, convidando-os a participarem de grupos ou reuni-
ões voltados ao estudo de temas relacionados à vida em
família, fundamentados à luz da Doutrina Espírita.

A relevância da tarefa é destacada por vários ben-
feitores espirituais, dentre eles, Guillon Ribeiro (2), ao
afirmar que “é imperioso se reconheça na evangelização
das almas tarefa da mais alta expressão na atualidade da
Doutrina Espírita” e Vianna de Carvalho(1), ao sinte-

tizar que: […] à Evangelização Espírita Infanto-juve-
nil cabe a indeclinável tarefa educacional de preparar os
futuros cidadãos desde cedo, habilitando-os com as
sublimes ferramentas do conhecimento e do amor para
o desempenho dos compromissos que lhes cumprirá
atender, edificando a nova sociedade do amanhã.

* * *
(1) Vianna de Carvalho (Página psicografada pelo

médium Divaldo Pereira Franco, no dia 26 de fevereiro de

2007, em Miami, Fla. USA. Fonte: Apostila Entrevista

com o Espírito Vianna de Carvalho, FEB, 30 anos da

Campanha de Evangelização Espírita Infantojuvenil)

(2) Guillon Ribeiro (Página recebida em 1963, du-

rante o 1o Curso de Preparação de Evangelizadores —

CIPE, realizado pela Federação Espírita do Estado do Es-

pírito Santo, pelo médium Júlio Cezar Grandi Ribeiro.

Fonte: Apostila Opinião dos Espíritos sobre a Evangeliza-

ção Espírita Infanto-juvenil, FEB.

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.
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Homenagem à Adriana Jardim
ANDRÉA TIRLONE

No dia 30 de maio de 2017, nossa querida irmã
Adriana Maria Teresa Candia Jardim fez sua viagem de
retorno para a pátria espiritual. Momento difícil para
os que ficaram, momento aguardado pelos entes que-
ridos que do outro lado a esperavam.

Com garra, coragem, bravura e muita aceitação,
ela passou por todas as provas que a vida lhe impôs para
que pudesse resgatar, por meio das experiências vividas,
pendências passadas, dando assim mais um passo em
sua evolução.

Sempre sorrindo, contribuiu no Núcleo Espíri-
ta Paz e Amor por mais de 40 anos, fosse nas salas de
passe, na secretaria, na diretoria ou ainda na organiza-
ção de eventos realizados na casa, desenvolvendo todas
estas atividades sempre com muito esmero e dedicação.

De natureza mais "quietinha", sempre se mos-
trou uma excelente ouvinte, atenta aos corações que a
procuravam e desta forma, dava sua contribuição por
meio de uma palavra de incentivo, um olhar de amor.
Assim, plantou a esperança de dias melhores nestes
corações carentes de auxílio.

Exemplo para muitos, mostrou que devemos,
independentemente das dificuldades, seguir sempre em
frente na certeza de que tudo o que nos acontece tem
um propósito e que a tarefa só aparece quando temos
condições de ultrapassá-la.

Consciente das oportunidades que a vida nos
oferece, colocou em prática todos os conhecimentos ad-
quiridos na doutrina espírita, quando surgiu o momen-
to apropriado.

Fez mais do que cumprir sua missão individual.
Deixou um legado para aqueles que tiveram a satisfa-

ção de conhecê-la. Ensinou a viver cada dia de maneira
singular, confiar nos processos da vida e manter a sere-
nidade frente às adversidades.

Sempre que estamos diante de um processo de
separação temporária de entes queridos, que nos ante-
cedem no retorno ao Plano Maior, sabedores que so-
mos que em algum momento novamente nos reuni-
remos, devemos agradecer sinceramente a oportunida-
de que tivemos de conviver com pessoas especiais. Em
um mundo com mais de 7 bilhões de habitantes, ser-
mos contemplados em conviver com pessoas que nos
agregam sabedoria espiritual, tranquilidade e confian-
ça é algo para celebrarmos.

Por isso, neste momento, Adriana querida, sai-
ba que somos muito felizes por termos tido a oportu-
nidade de tê-la em nosso convívio, por termos troca-
do experiências que enriqueceram nossos espíritos, por
termos cruzado nossa estrada com a sua em algum mo-
mento. Você fez a diferença pelos locais por onde passou!

Desejamos que você seja muito feliz em sua nova
etapa espiritual, junto a tantos entes queridos que já no
Plano Espiritual estão... Que você possa continuar tri-
lhando caminhos de luz, tocando os corações dos que
precisam e que, quando for permitido, possamos no-
vamente nos reunir e nos abraçar na certeza de que
quando somos unidos pelo amor, os laços são eternos.

Um grande beijo em seu coração de toda a Fa-
mília Núcleo Espírita Paz e Amor, repleto de agradeci-
mento por sua existência junto a nós! Fique em paz!

E a Família Jardim... Saibam que estamos aqui,
vibrando por vocês e disponíveis sempre com o cora-
ção repleto de amor!

Vem aí, mais uma Noite da Pizza do NEAPA: dia 5 de agosto de 2017
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Agradecimentos
DA REDAÇÃO

Mais uma vez, gostaríamos de deixar registrado
nosso agradecimento a todos que participaram de mais
este evento de nossa casa: Aos que nos ajudaram na
montagem, na desmontagem, na decoração da festa, na
limpeza do salão, aos voluntários que trabalharam sem
descanso para atender a todos os presentes com dedi-
cação e alegria, aos que, na impossibilidade de estarem
presentes, compraram os convites só para ajudar. E, é cla-
ro, aos que estiveram presentes em nossa quinta Festa
Junina, participando de nossas brincadeiras e nos aju-
dando na arrecadação!

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

Em especial, gostaríamos de agradecer às empre-
sas que nos auxiliaram através de doações e descontos:

• Clube Desportivo Municipal Bolsa D’Água (Sr.
Antonio) pelo desconto no aluguel do espaço;

• Cozinha da Tia (Daniella Logullo) pelo descon-
to concedido nos doces e bolos.

• Delícias da Donana (Ana Maria) pelo descon-
to concedido nos salgados.

• Docibom Produtos Artesanais (Sr. Jorge) pelo
desconto concedido nas tortinhas doces.

• Frigorífico Frig Brasil (Rui Antunes), pela do-
ação do churrasco do evento;

• Lyons Artes Gráficas (Daniel), pela impressão
dos convites e do material de divulgação;

• Pães Baldini (Sr. Waldir Baldini) pela doação
de 300 pães franceses.

• PDV Print (Sr. Ismael) pela doação das caixas
de pipoca.

• Pimenta Print pela impressão das placas
indicativas.

• Primícia dos Pães (Sr. Fábio) pela doação de 100
pães franceses.

• RG9 Comunicação Visual pela impressão dos
banners.

• Tateno Doces e Distribuidora (Sr. Carlos) pela
doação das massas de pizza e doces juninos.

Obrigado a todos pela colaboração que propor-
cionou a realização de mais evento do nosso Núcleo!


