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Quando atravesses um instante considerado ter-

rível, na jornada redentora da Terra, recorda que o de-

sespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o

caminho.

Para muitos, esse minuto estranho aparece na

figura da enfermidade; para outros, na forma da cinza

com que a morte lhes subtrai temporariamente o sor-

riso de um ente amado.

Em muitos lugares, guarda a feição de crise espi-

ritual, aniquilando a esperança; e, em outros ainda, ei-

lo que surge por avalanche de provas encadeadas, bal-

dando a energia.

Ninguém escapa aos topes de luta, que diferem

para cada um de nós, segundo os objetivos que procu-

ramos nas conquistas do Espírito.

Esse jaz atormentado de tentações, aquele pade-

ce abandono, aquele outro chora oportunidades per-

didas e mais outro lamenta os desenganos da própria

queda.

Se chegaste a instante assim, obscurecido por

nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé,

aconselha-te com a reflexão e medita com a serenida-

de, mas não procures a opinião de esmorecimento.

Desânimo é fruto envenenado da ilusão que ali-

mentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir

pretensamente superiores a milhares de irmãos que,

retendo qualidades não menos dignas que as nossas,

carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais di-

minutas parcelas nos esmagariam os ombros.

Venha o desânimo como vier, certifica-te de que

a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compre-

ender, auxiliar e servir sempre.

Guardes o coração conturbado ou ferido, mago-

ado ou desfalecente, serve em favor dos que te ampa-

rem ou desajudem, entendam ou caluniem.

Ainda que todos os apoios humanos te falhem

de improviso, nada precisas temer.

Tens contigo, à frente e à retaguarda, à esquerda

e à direita, a força do companheiro invisível que te re-

solve os problemas sem perguntar e que te provê com

todos os recursos indispensáveis à paz e à sustentação

de teus dias.

Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, es-

pera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas.

Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeni-

nos progressos e se regozija com os teus mais íntimos

triunfos, assegurando-te tranqüilidade e vitória. Ele que

te salvou ontem, salvará também hoje.

Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância,

em que te sintas à beira da queda na tentação ou na

angústia, chama por Ele.

Ele te atenderá pelo nome de Deus.

Ele atenderá
DO LIVRO “RUMO CERTO” - EMMANUEL / CHICO XAVIER
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Pluralidade dos mundos
DO LIVRO “O PRINCIPIANTE ESPÍRITA” – ALLAN KARDEC

105. S105. S105. S105. S105. Serão habitados, como a erão habitados, como a erão habitados, como a erão habitados, como a erão habitados, como a TTTTTerra, os verra, os verra, os verra, os verra, os vári-ári-ári-ári-ári-
os mundos que rolam no espaço?os mundos que rolam no espaço?os mundos que rolam no espaço?os mundos que rolam no espaço?os mundos que rolam no espaço?

– Os Espíritos o afirmam e diz-nos a razão que
assim deve ser. Desde que a Terra não ocupa nenhuma
posição especial no Universo, nem pelo volume, nem
pela posição relativa, não deve possuir o privilégio ex-
clusivo da habitabilidade. Além disso, Deus não teria
criado essas miríades de globos com o fim exclusivo de
recrear os nossos olhos, tanto mais quanto é certo que
a maioria deles se acha fora do nosso alcance visual.

106. Se esses mundos são habitados, seus ha-106. Se esses mundos são habitados, seus ha-106. Se esses mundos são habitados, seus ha-106. Se esses mundos são habitados, seus ha-106. Se esses mundos são habitados, seus ha-
bitantes serão em tudo semelhantes a nós da bitantes serão em tudo semelhantes a nós da bitantes serão em tudo semelhantes a nós da bitantes serão em tudo semelhantes a nós da bitantes serão em tudo semelhantes a nós da TTTTTer-er-er-er-er-
ra? Pra? Pra? Pra? Pra? Por outras palavras, poderiam vivor outras palavras, poderiam vivor outras palavras, poderiam vivor outras palavras, poderiam vivor outras palavras, poderiam viver entrer entrer entrer entrer entre nóse nóse nóse nóse nós
e nós entre eles?e nós entre eles?e nós entre eles?e nós entre eles?e nós entre eles?

– A forma geral poderia ser mais ou menos a
mesma; entretanto o organismo deve ser adaptado ao
meio onde há de viver, do mesmo modo que os peixes
o são para viver na água e os pássaros no ar.
Se o meio for diferente – e tudo leva a crer
que o seja, conforme parece demonstrado
pelas observações astronômicas – diferente
deve ser a organização. Assim, então, não é
provável que, no seu estado normal, os se-
res mudem de mundo com os corpos que
tinham em outros. Aliás é o que afirmam
os Espíritos.

107. Supondo que esses mundos107. Supondo que esses mundos107. Supondo que esses mundos107. Supondo que esses mundos107. Supondo que esses mundos
sejam habitados, estariam eles na mes-sejam habitados, estariam eles na mes-sejam habitados, estariam eles na mes-sejam habitados, estariam eles na mes-sejam habitados, estariam eles na mes-
ma categoria que o nosso, do ponto dema categoria que o nosso, do ponto dema categoria que o nosso, do ponto dema categoria que o nosso, do ponto dema categoria que o nosso, do ponto de
vista moral e intelectual?vista moral e intelectual?vista moral e intelectual?vista moral e intelectual?vista moral e intelectual?

– De acordo com o ensino dado pe-
los Espíritos, muito variados são os graus de
progresso dos mundos. Uns se acham no
mesmo ponto que o nosso; outros mais

atrasados, com uma humanidade mais bruta, mais ma-
terial e mais inclinada para o mal. Outros, porém, já se
encontram muito mais adiantados quer física, quer mo-
ral e intelectualmente. Nesses mundos o mal moral é
desconhecido, as ciências e as artes já atingiram um grau
de perfeição que não nos é dado compreender; sua or-
ganização física, menos material, não se acha sujeita ao
sofrimento, às enfermidades: aí os homens vivem em
paz, não procuram prejudicar os seus semelhantes, es-
tão livres de desgostos, de cuidados, de aflições e das
necessidades que os preocupam na Terra.

Finalmente existem mundos ainda mais adian-
tados, nos quais o envoltório corporal é quase fluídico
e se aproxima sempre mais da natureza angélica.

Na série gradativa dos mundos, o nosso não
ocupa o primeiro nem o último lugar; é um dos mais
materializados e dos mais atrasados.

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
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Diálogo Fraterno (entrevistas)
DA REDAÇÃO

O trabalho de entrevista e orientação que ocorre
todas as sextas-feiras, é o primeiro passo para aqueles
que querem frequentar o nosso Núcleo. As pessoas
poderão conversar e expor seus problemas ao
entrevistador que, após ouvi-las e orientá-las, encami-
nhará suas fichas para uma avaliação espiritual. Abai-
xo, seguem mais detalhes sobre esta importante ativi-
dade da Casa.

I. OI. OI. OI. OI. Objetivbjetivbjetivbjetivbjetivo do o do o do o do o do TTTTTrabalho: rabalho: rabalho: rabalho: rabalho: propiciar aos interes-
sados em frequentar a Casa uma consulta junto ao Plano
Espiritual com vistas a obter ajuda para enfrentar os
problemas que o motivaram a procurar o Núcleo.

II .  Horário de abertura da Casa paraII .  Horário de abertura da Casa paraII .  Horário de abertura da Casa paraII .  Horário de abertura da Casa paraII .  Horário de abertura da Casa para
recepcionar os visitantes:recepcionar os visitantes:recepcionar os visitantes:recepcionar os visitantes:recepcionar os visitantes: 19 h

III. Horário do início das entrevistas:III. Horário do início das entrevistas:III. Horário do início das entrevistas:III. Horário do início das entrevistas:III. Horário do início das entrevistas:
19h15min

IVIVIVIVIV. H. H. H. H. Horário do início dos trabalhos na salaorário do início dos trabalhos na salaorário do início dos trabalhos na salaorário do início dos trabalhos na salaorário do início dos trabalhos na sala
dos médiuns:dos médiuns:dos médiuns:dos médiuns:dos médiuns: 20h (após este horário não é recomen-
dada a entrada de assistidos para as entrevistas)

VVVVV. D. D. D. D. Dinâmica das Ainâmica das Ainâmica das Ainâmica das Ainâmica das Atividadestividadestividadestividadestividades
1ª parte: Entrevistas: recepção aos visitantes e

encaminhamento para os entrevistadores que, durante
a entrevista, anotam numa ficha os dados pessoais do
interessado e, resumidamente, relatam os motivos que
o levaram a procurar nosso atendimento. Em seguida,
esta ficha é levada ao colégio de médiuns onde, através
dos mentores espirituais, obtém-se o resultado da con-
sulta que é anotado no verso dessa ficha, resultado este
que consiste em uma mensagem individual do amigo
espiritual juntamente com um tratamento de passes
adequado às necessidades do visitante.

2ª parte: Orientação: a partir das 20h30min,
aproximadamente, e à medida que forem terminando
as entrevistas, os interessados, de posse das fichas de
atendimento com as anotações feitas na sala dos mé-
diuns, são encaminhados de volta aos entrevistadores

(orientadores) para que se procedam as leituras e expli-
cações das mensagens recebidas e as devidas orientações
quanto aos tratamentos dispensados. Termina-se o tra-
balho com a entrega para o assistido de um cartão de
cor rosa onde estarão anotados alguns de seus dados
pessoais e o resultado da consulta (mensagem recebida
e tratamento dispensado), o que lhe possibilitará fre-
quentar a Casa nos dias e horários estabelecidos de acor-
do com o resultado obtido. Caso haja a necessidade de
uma assistência espiritual complementar na sala do ir-
mão Karl ou na sala do irmão Mauro, o assistido rece-
berá, respectivamente, além do cartão rosa, um cartão
branco ou um cartão verde. Ao término do tratamen-
to nestas salas, o cartão branco ou verde deverá ser des-
cartado, a partir do que deverá ser utilizado o cartão
rosa. Excepcionalmente poderá ocorrer que durante (ou
ao término) do tratamento na sala do irmão Mauro,
seja recomendado tratamento na sala do irmão Karl.
Neste caso, o interessado deverá ser orientado para so-
licitar ao Coordenador (ou Sub) do período o cartão
branco para dar continuidade a seu tratamento. Se
porventura isto vier a ocorrer na sala do irmão Karl (en-
caminhamento para o irmão Mauro), não há necessi-
dade de fazer outro cartão.

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

Embora filantrópica, nossa Casa não está isen-
ta de diversas despesas. É somente através das do-do-do-do-do-
ações espontâneas ações espontâneas ações espontâneas ações espontâneas ações espontâneas de todos que conseguimos man-
ter a qualidade de nosso atendimento.

Caso queira colaborar conosco, sua doação po-
derá ser feita diretamente em nossa Secretaria ou
através de depósito em conta bancária: Núcleo
Espírita Assistencial Paz e Amor - Banco Itaú (341),
agência 0644, conta corrente nº 06889-2, CNPJ
46.515.862/0001-58.
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A loja de Deus
AUTOR DESCONHECIDO

Um rapaz entrou numa Loja e viu um senhor no

balcão. Maravilhado com a beleza do lugar, perguntou:

- Senhor, o que se vende aqui?

- Os dons de Deus. - Respondeu-lhe o senhor.

- Quanto custam? - voltou a perguntar.

- Não custam nada. Aqui tudo é de graça!

O rapaz contemplou a Loja e viu que havia jar-

ros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas

da salvação, muita sabedoria, fardos de perdão, paco-

tes grandes de paz e muitos outros dons.

O rapaz, maravilhado com tudo aquilo, pediu:

- Por favor, quero o maior jarro de amor, todos

os fardos de perdão e um vidro grande de fé, para mim,

meus amigos e família.

Então o senhor preparou tudo e entregou-lhe um

pequeno embrulho que cabia na palma da sua mão.

Incrédulo o rapaz disse:

- Mas como pode estar aqui tudo o que pedi?

Sorrindo, o gentil senhor lhe res-

pondeu:

- Meu respeitável irmão, na

Loja de Deus não vendemos frutos! Só

Sementes! Plante-as!

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


