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Vem aí... mais uma Noite da

Pizza do NEAPA!!! Dia 22 de setem-

bro de 2018, das 19h às 23h.

Mais uma vez o evento ocorre-

rá no Espaço Vitta, um espaço amplo

e agradável em um local bem localiza-

do e próximo de nosso Núcleo, à ave-

nida Armando Ferrentini, 159, na

Aclimação.

Como já ocorre há dois anos,

contaremos com a colaboração da

Famizza (Família da Pizza), um grupo

de amigos e voluntários que, desde

1996, vem ajudando entidades sem fins lucrativos, atra-

vés da preparação de pizzas para eventos.

Serão 12 sabores de pizzas: abobrinha, aliche,

atum, berinjela, calabresa, escarola, frango com

catupiry, marguerita, mussarela, parmesão com alho,

portuguesa e rúcula com tomate seco. De sobremesa,

sorvete e água e refrigerante à vontade durante todo o

evento. Tudo a um valor de R$ 50,00 por convite, sen-

do que crianças até 10 anos não pagam.

Este ano disponibilizaremos apenas 270 convi-

tes, que já estão à venda na secretaria do Núcleo. Lem-

brando que no ano passado muitos ficaram sem con-

vite por deixarem para a última hora. Garanta logo

o seu.

Mais uma vez, contamos com a ajuda de todos

para doação dos ingredientes. Em nosso mural vocês

6ª Noite da Pizza
DA REDAÇÃO

poderão encontrar filipetas com os produtos que estão

sendo arrecadados para o evento. Pedimos que retire

apenas o que for realmente doar e caso queira com-

prar mais do que a quantidade indicada na filipeta,

pedimos que retire mais de uma. A quantidade total é

a que realmente será necessária, sem falta nem des-

perdício.

Com a colaboração de todos certamente teremos

mais um excelente evento e deliciosas pizzas!!! Até dia

22 de setembro!
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Ele, o Cristo
REDAÇÃO DO MOMENTO ESPÍRITA

Fez-se humano, Ele que é luz estelar, para que

pudesse entre nós trafegar e cantar o Seu verbo de luz.

Fez-se simples, Ele que conhece e compreende

toda a complexa e grandiosa estrutura do Universo e as

Leis do Criador.

Exemplificou a humildade, mesmo tendo em

Suas mãos o destino de todo o planeta.

Quando tantos esperavam o conquistador, Ele

veio ser servo de todos, amparando as mazelas huma-

nas, curando as feridas da alma, sustentando as necessi-

dades do Espírito.

Quando muitos queriam o Messias Rei, Ele se

fez operário, filho de carpinteiro, vindo de um vilarejo

simples, quase desconhecido, para que Seu verbo de luz

conquistasse os corações.

Quando outros anelavam pelas conquistas

terrenas, pelos tesouros que brilham aos olhos, Ele

apontava para as riquezas da alma.

Quando muitos elegiam a beleza, a fama, as ilu-

sões do mundo, Ele estava com os coxos, leprosos,

cegos e estropiados, do corpo e da alma, mostrando a

transitoriedade da vida física.

Quando tantos se perdiam em tradições e re-

gras vazias, Ele dava novo significado às coisas e aos

atos, ensinando que o exterior nada significa se não

reflete o mundo interior, este sim, de grande impor-

tância.

Trafegava entre poderosos, ricos e intelectuais,

mas também entre os simples, os analfabetos e os po-

bres, pois via a todos como almas em evolução, Seus

irmãos, filhos de Deus.

Se tantos elegiam as armas, a guerra e a morte

como ferramentas de conquista e usurpação, Ele veio

conquistar o mundo, sem nada usurpar, falando e

vivenciando o amor, na sua mais alta expressão.

Se à época foi incompreendido, preterido ou

ignorado por muitos, não foram poucos aqueles que

se deixaram tocar pela Sua presença, e nunca mais vol-

taram a ser os mesmos.

Naqueles dias, grassavam a violência, a barbárie

e as injustiças. Não muito diferente dos dias de hoje.

Naqueles dias, o poder, o dinheiro e as glórias

externas eram o desejo e ambição dos homens. Tal e

qual nos dias que hoje transcorrem.

Se a tecnologia, filha do intelecto, transformou

o mundo, nós ainda continuamos praticamente os

mesmos.

O amor, filho do coração, ainda aguarda espaço

para surgir em nós e nos transformar intimamente, para

que o mundo então se transforme efetivamente.

Somos todos nós ainda, os cansados e aflitos que

Ele aguarda, pacientemente, para nos amparar.

Somos ainda os estropiados, não do corpo, mas

da alma, necessitados dEle para a nossa cura definitiva.

Somos aqueles, de alma sofrida, pelas opções

infelizes que fizemos, agora sedentos da Sua paz.

E ainda hoje Ele nos aguarda, para que, cansa-

dos das ilusões da vida, possamos tê-lO efetivamente,

como o Caminho, a Verdade e a Vida.

*   *   *

Jesus Cristo é sempre a melhor resposta para

todas as nossas necessidades, anseios e carências.

Como há mais de dois mil anos, Ele prossegue

como o pastor fiel, o jardineiro das almas, nosso Mes-

tre e Senhor.

Não nos percamos nos labirintos do mundo,

entre a incerteza e a solidão. Entreguemos nossas vidas

ao amor não amado e sintamos os benefícios da Sua

presença em nós.

Façamos isso.
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Estudando com Kardec
DA REDAÇÃO - DO LIVRO “O ESPIRITISMO EM SUA EXPRESSÃO MAIS SIMPLES POR ALLAN KARDEC (1804-1869)”

Resumo do ensinamento dos Espíritos:

1. Deus é a inteligência suprema, causa primeira

de todas as coisas. Deus é eterno, único, imaterial,

imutável, Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom.

Deve ser infinito em todas as suas perfeições, pois se

supuséssemos um único de seus atributos imperfeito,

ele não seria mais Deus.

2. Deus criou a matéria que constitui os mun-

dos; também criou seres inteligentes que chamamos de

Espíritos, encarregados de administrar os mundos

materiais segundo as leis imutáveis da criação, e que são

perfectíveis por sua natureza. Aperfeiçoando-se, eles se

aproximam da Divindade.

3. O espírito propriamente dito é o princípio

inteligente; sua natureza íntima nos é desconhecida;

para nós ele é imaterial, porque não tem nenhuma ana-

logia com o que chamamos matéria.

4. Os Espíritos são seres individuais; têm um

envoltório etéreo, imponderável, chamado perispírito,

espécie de corpo fluídico, semelhante à forma huma-

na. Povoam os espaços, que percorrem com a rapidez

do raio, e constituem o mundo invisível.

5. A origem e o modo de criação dos Espíritos

nos são desconhecidos; só sabemos que são criados sim-

ples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhe-

cimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para

tudo, pois Deus, em sua justiça, não podia isentar uns

do trabalho que teria imposto aos outros para chegar à

perfeição. No princípio, ficam em uma espécie de in-

fância, sem vontade própria e sem consciência perfeita

de sua existência.

6. Desenvolvendo-se o livre arbítrio nos Espíri-

tos ao mesmo tempo que as idéias, Deus lhes diz: “Vo-

cês podem aspirar à felicidade suprema, assim que ti-

verem adquirido os conhecimentos que lhes faltam e

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 depósito em conta bancária: Itaú (341), agên-
cia 0644, conta corrente nº 06889-2.

cumprido a tarefa que lhes imponho. Então trabalhem

para seu engrandecimento; este é o objetivo; irão atingí-

lo seguindo as leis que gravei em sua consciência. Em

consequência de seu livre arbítrio, uns tomam o cami-

nho mais curto, que é o do bem, outros o mais longo,

que é o do mal”.

7. Deus não criou o mal; estabeleceu leis, e essas

leis são sempre boas, porque ele é soberanamente bom;

aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente

feliz; mas os Espíritos, tendo seu livre arbítrio, nem

sempre as observaram, e o mal veio de sua desobediên-

cia. Pode-se então dizer que o bem é tudo o que é con-

forme à lei de Deus e o mal tudo o que é contrário a

essa mesma lei.

8. Para cooperar, como agentes do poder divi-

no, com a obra dos mundos materiais, os Espíritos

revestem-se temporariamente de um corpo material.

Pelo trabalho de que sua existência corpórea necessita,

eles aperfeiçoam sua inteligência e adquirem, observan-

do a lei de Deus, os méritos que devem conduzi-los à

felicidade eterna.
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Oração diante da palavra
MEIMEI / CHICO XAVIER - COLABORAÇÃO: ALCIDES T. R. BARBOSA

Senhor!
Deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-

me a cultivá-la.
Não me permitas envolvê-la na sombra que pro-

jeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor.
Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar

da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se
lance no esquecimento.

Onde a irritação me procure, induze-me ao si-
lêncio e, onde lavre o incêndio da incompreensão ou
do ódio, que eu pronuncie a frase calmante que possa
apagar o fogo da ira.

AAAAATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASATIVIDADES DA CASA
1º horário: 1º horário: 1º horário: 1º horário: 1º horário: abertura / 2º horário:  2º horário:  2º horário:  2º horário:  2º 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 conhecimento
de todos o desencarne, no último dia 21 de ju-
lho, do nosso amigo Sr. Luiz José de Agostinho,
proprietário do escritório Platina Serviço
Contábil Ltda., que há muitos anos presta, gra-
tuitamente, os serviços de contabilidade para o
Núcleo, graças à generosa colaboração desse
amigo que, com certeza, encontra-se agora aco-
lhido no Plano Espiritual com muito amor e
muita luz. Desejamos que toda sua família pos-
sa ser amparada pelos amigos espirituais neste
momento difícil de transição, e aproveitamos o
ensejo para agradecer a todos da “Platina”, par-
ticularmente ao Gerson, filho do Sr. Luís, por
continuar caridosamente nos oferecendo os ser-
viços desse prestigioso escritório.

Em qualquer conversação, inspira-me o concei-
to certo que se ajuste à edificação do bem, no momen-
to exato, e faze-me vigilante para que o mal não me
use, em louvor da perturbação.

Não me deixes emudecer, diante da verdade, mas
conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba
dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a es-
perança não esmoreçam, junto de mim.

Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem
aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência
e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça a von-
tade, hoje e sempre.


