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Festa Junina 2017
DA REDAÇÃO

Nem bem acabou a Feira do Livro e já começa-

mos os preparativos para nossa Festa Junina!

Sim, não podemos parar! A crise atinge a todos,

mas precisamos reservar um tempinho para encontrar

os amigos e compartilharmos momentos de alegria e

fraternidade!

Nossa festa acontecerá no dia 3 de junho, sába-

do, das 13h às 21h, no Clube da Comunidade Bolsa

D’Água, na avenida Ricardo Jafet, 2900.

Há estacionamento no local, mas sujeito à lota-

ção. Como nos anos anteriores, teremos manobristas

no local para que possamos organizar e acomodar a mai-

or quantidade de veículos possível.

Os convites estão à venda em nossa Secretaria.

Comprando antecipadamente você paga apenas R$

10,00. No dia do evento, caso ainda haja disponibilida-

de, os mesmos poderão ser adquiridos por R$ 15,00.

Crianças até 7 anos não precisam de convite.

Como todos os anos, nossa festa contará com di-

versas barracas de brincadeiras: pescaria, argola, tomba-

lata, boca do palhaço e o divertido bingo com diversos

prêmios para todos os gostos.

Além das brincadeiras, você poderá aproveitar os

deliciosos quitutes como o famoso “sanduíche de car-

ne louca de soja”, o “quentão sem álcool” e o “vinho

quente de suco de uva”, além dos tradicionais doces e

salgados da época! E neste ano, atendendo a inúmeros

pedidos, muito mais doces e salgados à disposição de

todos: milho verde, bolos e outras novidades.

Contamos com sua ajuda! Seja voluntário no dia

da festa, ajude com as doações de refrigerantes, doces,

salgados, prendas para o bingo e, o mais importante,

participe de nossa Festa Junina!

A lista com os itens necessários estão afixados em

nosso mural. Contate as pessoas responsáveis pela ven-

da dos convites para mais informações.

Caso queira trabalhar durante a festa, envie um

WhatsApp para 97122-2083 (Alexandre) para que

possamos combinar o local e horário de trabalho e ter-

mos um contato seu para conversarmos.

E não se esqueça de que esta Festa Junina é mais

um evento para, pouco a pouco, juntarmos recursos

para a aquisição de uma nova sede para o “Paz e Amor”.
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O suicídio
DIVALDO FRANCO - ARTIGO PUBLICADO NO JORNAL A TARDE, COLUNA OPINIÃO, EM 20-04-2017

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

Com caráter epidêmico, o suicídio alcança índi-
ces surpreendentes na estatística dos óbitos terrestres,
havendo ultrapassado o número daqueles que
desencarnam vitimados pela AIDS.

A ciência, aliada à tecnologia, tem facultado
incontáveis benefícios à criatura humana, mas não con-
seguiu dar-lhe segurança emocional.

Em alguns casos, a comunicação virtual tem es-
timulado pessoas portadoras de problemas psicológi-
cos e psiquiátricos a fugirem pela porta abissal do
autocídio, como se isso solucionasse a dificuldade
momentânea que as aturde.

Por outro lado, sites danosos estimulam o terrí-
vel comportamento, especialmente entre os jovens ainda
imaturos, que não tiveram oportunidade de experienciar
a existência. De um lado, as promessas de felicidade,
confundidas com os gozos sensoriais, dão à vida um
colorido que não existe e propõem usufruir-se do pra-
zer até a exaustão, como se a Terra fosse uma ilha de
fantasia. Embalados pelos muito bem feitos estimulan-
tes de fuga da realidade, quando as pessoas dão-se con-
ta da realidade, frustam-se e amarguram-se, permitin-
do-se a instalação da revolta ou da depressão, tomban-
do no trágico desar.

Recentemente a Mídia apresentou uma nova
técnica de autodestruição, no denominado clube da
baleia azul, no qual os candidatos de-
vem expor a vida em esportes radicais
ou situações perigosíssimas, a fim de
demonstrarem força e valor, culminan-
do no suicídio. Se, por acaso, na expe-
riência tormentosa há um momento de
lucidez e o indivíduo resolve parar é ame-
açado pela quadrilha de ter a vida exter-
minada ou algum membro da sua famí-
lia pagará pela sua desistência.

O uso exagerado de drogas alucinógenas, a liberda-
de sexual exaustiva e as desarrazoadas buscas do poder tran-
sitório conduzem à contínua insatisfação e angústia,
sendo fator preponderante para a covarde conduta.

O suicídio é um filho espúrio do materialismo,
por demonstrar que o sentido da vida é o gozo e que,
após, tudo retorna ao caos do princípio.

É muito lamentável esse trágico fenômeno hu-
mano, tendo-se em vista a grandeza da vida em si mes-
ma, as oportunidades excelentes de desenvolvimento
do amor e da criação de um mundo cada vez melhor.

Ao observar-se, porém, a indiferença de muitos
pais em relação à prole, a ausência de educação condig-
na e os exemplos de edificação humana, defronta-se,
inevitavelmente, a deplorável situação em que estertora
a sociedade.

Todo exemplo deve ser feito para a preservação
do significado existencial, trabalhando-se contra a ilu-
são que domina a sociedade e trabalhando-se pelo for-
talecimento dos laços de família, pela solidariedade e
pela vivência do amor, que são antídotos eficazes ao
cruel inimigo da vida – o suicídio!
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Estudando com Kardec - Os espíritos
DA REDAÇÃO

Em o livro O Principiante Espírita, escrito por
Allan Kardec, temos a explicação do que é o Espírito.

Nesse capítulo Allan Kardec nos descreve que os
Espíritos não constituem uma classe a parte na criação,
em verdade são almas que viveram na Terra e em ou-
tros mundos, mas despojados de seu invólucro corpo-
ral, o corpo físico.

Dessa forma os que admitem que a alma sobre-
viva ao corpo admitem a existência dos Espíritos. Negá-
los importa negar a alma. Em geral se faz uma ideia
muito errada do estado dos Espíritos.

Não são seres vagos e indefinidos, como muitos
pensam, nem clarões de luz ou fantasmas tais quais os
filmes descrevem. São seres semelhantes a nós, apenas
com um corpo menos denso, fluídico e, normalmen-
te, invisível a nós.

O Espírito quando unido ao corpo, durante a
vida carnal, tem a alma um envoltório duplo: o mais
denso é, grosseiro e destrutível - o corpo físico; outro
leve, fluídico e indestrutível – o perispírito.

Assim, há no homem três elementos essenciais:
I - A alma ou Espírito, princípio inteligente, no

qual residem o pensamento, a vontade e o senso moral;
II - O corpo, envoltório material, que põe o Es-

pírito em relação com o mundo exterior;
III - O perispírito, envoltório fluídico, leve,

imponderável, que serve de ligação e de intermediário
entre o Espírito e o corpo.

Quando o envoltório exterior se acha usado e não
pode mais funcionar, cai; o Espírito o abandona, assim
como a noz se despe da casca, a árvore da cortiça, a ser-
pente da pele; numa palavra, do mesmo modo que dei-
xamos uma roupa que não nos serve mais. A isto cha-
mamos morte.

A morte é somente a destruição do envoltório
corporal, abandonado pela alma, como a borboleta

abandona a crisálida. Mas o Espírito conserva o corpo
fluídico, ou períspirito.

A morte do corpo liberta o Espírito do laço que
o prendia à Terra e lhe causava sofrimento. Liberto desse
fardo, só lhe resta o corpo etéreo, que lhe permite per-
correr os espaços e vencer distâncias com a rapidez do
pensamento.

Alma, perispírito e corpo unidos constituem o
homem; alma e perispírito separados do corpo consti-
tuem o ser que chamamos Espírito.

Assim, é a alma um ser simples, o Espírito um
ser duplo e o homem um ser triplo. Seria mais preciso
reservar o vocábulo alma para designar o princípio in-
teligente; espírito para o semimaterial, constituído desse
princípio e do corpo fluídico.

Como, porém, não é possível conceber o prin-
cípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito
sem que esteja animado pelo princípio inteligente, alma
e espírito são, em geral, empregados indistintamente:
é a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, da
mesma maneira por que se diz que uma cidade é habi-
tada por tantas almas, uma vila constituída de tantas
casas. Entretanto, filosoficamente é essencial que se faça
a diferença.

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

Embora filantrópica, nossa Casa não está isenta de des-
pesas como água, luz, tarifas públicas, produtos de limpeza,
descartáveis, serviços de manutenção, sem falarmos dos en-
cargos 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 depósito em conta bancária:
Itaú (341), agência 0644, conta corrente nº 06889-2.
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A importância do estudo
HERCULANO - MENSAGEM RECEBIDA POR MARIA ANGELICA LAMBERTI NA REUNIÃO DE 05/03/2017, NA RESIDÊNCIA DO SR.
RUBENS GERMINHASI - COLABORAÇÃO DE JOEL ADONAY LINO

Filhos amigos,
Estudem. Leiam. Reflitam.
Somente o conhecimento os libertará das falsas

idéias e dos comportamentos obtusos.
O estudo é a base do autoconhecimento e do

conhecimento do mundo que os circunda.
O estudo, a análise e a reflexão das obras do nosso

querido guia Alan Kardec os esclarece-
rá, assim como as obras dos grandes pen-

sadores enviados por Jesus para fazer progredir a hu-
manidade. É essencial. Primordial.

O tempo urge. A transformação planetária se faz.
Não há tempo para suposições. As soluções para as
questões de base que possam ter, foram-lhes ofertadas.

Muito agradeço por poder estar com todos nes-
te trabalho.

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

NONONONONOTTTTTA DE FA DE FA DE FA DE FA DE FALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO

É com pesar que trazemos ao conhe-
cimento de todos o desencarne, no últi-
mo dia 21/04, de nosso irmão Adrião
Grandino, Diretor Contábil do Núcleo
e um dos mais antigos colaboradores de
nossa Casa.

Foi graças à colaboração deste amigo
que temos, gratuitamente, até hoje, os
serviços de contabilidade da empresa Pla-
tina Serviço Contábil.

Prestamos aqui nossa homenagem a
esse querido irmão que, com certeza, foi
acolhido no Plano Espiritual com muito
amor e muita luz e desejamos que toda
sua família possa ser amparada neste
momento difícil de transição.


