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Senhor Jesus!...

Recordando-te a vinda, quando te exaltastes na

manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção.

Revela-nos se muitos de nós trazemos saudade e

cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em

torrentes de alegria.

Sabes, Senhor, que temos escalado culminânci-

as... Possuímos cultura e riqueza, tesouro e palácios,

máquinas que estudam as constelações e engenhos que

voam no Espaço! Falamos de ti – de ti que volveste dos

continentes celestes, em socorro dos que choram na

poeira do mundo, no tope dos altos edifícios em que

amontoamos reconforto, sem coragem de estender os

braços aos companheiros que recolhias no chão...

Prece do Natal
EMMANUEL / CHICO XAVIER
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Destacamos a excelência de teus ensinos, agarra-

dos ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma

pedra em que repousar a cabeça; e, ainda agora, quan-

do te comemoramos o natalício, louvamos-te o nome,

em torno da mesa farta, trancando inconscientemente

as portas do coração aos que se arrastam na rua!

Nunca tivemos, como agora, tanta abastança e

tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia! Tan-

to contraste doloroso, Mestre, tão-só por olvidarmos

que ninguém é feliz sem a felicidade dos outrosninguém é feliz sem a felicidade dos outrosninguém é feliz sem a felicidade dos outrosninguém é feliz sem a felicidade dos outrosninguém é feliz sem a felicidade dos outros...

Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão, estamos

ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te

lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos

perdoes e ames ainda... Se algo te podemos suplicar

além disso, desculpa o nada que te ofertamos, em tro-

ca do tudo que nos dás e faze-nos mais simples!...

Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a

esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as

nossas preces, e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de

novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma,

a sublime canção com que os Céus te glorificam o ber-

ço de palha, ao clarão das estrelas: “Glória a Deus nas

alturas, paz na Terra, boa vontade para com os homens!”

A V I S O SA V I S O SA V I S O SA V I S O SA V I S O S

De 17/12/2018 a 06/01/2019 o Núcleo Espírira As-
sistencial “Paz e Amor” estará fechado.

A Casa reabrirá no dia 07/01/201907/01/201907/01/201907/01/201907/01/2019 com as seguintes
atividades, durante o mês de janeiro:

• às terças-feiras e quartas feiras, horário de atendimento
normal

• às quintas-feiras, somente à noite
• às sextas-feiras e aos domingos, horário de atendimen-

to normal

Os atendimentos do Irmão Karl e do Irmão Mauro so-
mente retornarão, respectivamente, em 06 e 07 de feverei-
ro de 2019.

A Evangelização Infantil e Mocidade estará em férias no
mês de janeiro, retornando em 02 de fevereiro de 2019.

A Diretoria
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A nostalgia do Natal
RICHARD SIMONETTI

Um amigo dizia:
– Não sei por que o Natal traz-me indefinível

nostalgia, relacionada com algo muito importante, es-
quecido no passado distante… Talvez uma ligação
afetiva, um amor que se foi na voragem do tempo, uma
situação mais feliz ou – quem sabe? – a própria pureza
perdida.

Embora estejamos diante de um paradoxo, já que
a gloriosa mensagem natalina deveria inspirar sempre
alegrias e esperanças, muitas pessoas experimentam esse
sentimento, associado a situações do passado próximo,
na existência atual ou ao passado remoto, em existên-
cia anteriores.

Basicamente, amigo leitor, eu diria tratar-se da
nostalgia por um ideal nunca realizado. O magnetis-
mo divino que emana da manjedoura, nas comemora-
ções do celeste nascimento, estabelece o confronto en-
tre as propostas sublimes do Evangelho e a realidade
de nossa vida. Do distanciamento entre o que somos e
o que Jesus recomenda, sustenta-se a nostalgia.

O simples fato de se comemorar o Natal com
festas ruidosas regadas a álcool, com sacrifício dos ani-
mais que o homenagearam junto à manjedoura, e o
desperdício de dinheiro e saúde pelos excessos cometi-
dos, em detrimento dos que não tem o que comer,
demonstra quão longe estamos do Evangelho, dos va-
lores de fraternidade e solidariedade preconizados e
exemplificados por Jesus.

Curiosa situação essa, em que se festeja um ani-
versário esquecendo o aniversariante e, sobretudo, o
significado de seu natalício. Basta lembrar alguns dos
ensinamentos do Mestre, que sistematicamente negli-
genciamos para perceber o porquê da nostalgia do
Natal. Usando imagens claras e objetivas, retiradas do
cotidiano, Jesus fala-nos com a simplicidade da sabe-
doria autêntica e a profundidade da verdade revelada.

Aos que criticam e condenam, demonstra, na
inesquecível passagem da mulher adúltera, que nin-
guém pode atirar a primeira pedra, porque todos tra-
zemos mazelas e imperfeições…

Aos que se perturbam com dificuldades do pre-
sente e temores do futuro, recomenda que procurem
o Reino de Deus, cumprindo a sua justiça, com o
empenho de levar a sério seus deveres para com o pró-
ximo, agindo com retidão de consciência, e tudo o
mais lhes será dado por acréscimo.

Aos que se apegam aos bens materiais, recorda
que não se pode servir a dois senhores, a Deus e às ri-
quezas, e exemplifica com a história de um homem
ambicioso que ergueu muitos celeiros e amealhou
muitos bens, mas morreu em seguida, sem poder
desfrutá-los, nada levando para o Além senão um com-
prometedor envolvimento com os enganos do Mundo…

Aos que usam de violência para fazer prevalecer
seus interesses, esclarece que quem com ferro fere, com
ferro será ferido…

Em todos os momentos, diante de qualquer di-
ficuldade ou problema, temos no Evangelho o roteiro
precioso, capaz de nos ajudar a definir a melhor atitu-
de, o comportamento mais adequado, a iniciativa mais
justa, sempre fazendo ao próximo o bem que deseja-
mos para nós.

Consumimos rios de dinheiro a procura de con-
forto, prazer, entretenimento, buscando o melhor para
nossa casa, nossa aparência, nossa saúde, e deixamos de
lado o recurso supremo, que não custa absolutamente
nada: as lições de Jesus.

Se o fizéssemos saberíamos que muitas vezes te-
mos procurado a felicidade no lugar errado, à distância
do que ensinou e exemplificou o Cristo, colhendo,
invariavelmente, desilusões e tristezas que sustentam a
nostalgia do Natal.



Estamos Aqui!!! - Dezembro de 2018PÁG. 3

Resumo do ensinamento dos Espíritos
DO LIVRO “O ESPIRITISMO EM SUA EXPRESSÃO MAIS SIMPLES POR ALLAN KARDEC (1804-1869)”

Máximas extraídas do ensinamento dos espíritos:
35. O objetivo essencial do Espiritismo é o

melhoramento dos homens. Não é preciso procurar
nele senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral
e intelectual.

36. O verdadeiro Espírita não é o que crê nas
manifestações, mas aquele que faz bom proveito do
ensinamento dado pelos Espíritos. Nada adianta acre-
ditar se a crença não faz com que se dê um passo adian-
te no caminho do progresso e que não o faça melhor
para com o próximo.

37. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambi-
ção, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúmes, a maledicên-
cia são para a alma ervas venenosas das quais é preciso a
cada dia arrancar algumas hastes, e que têm como
contraveneno: a caridade e a humildade.

38. A crença no Espiritismo só é proveitosa para
aquele de quem se pode dizer: hoje está melhor do que
ontem.

39. A importância que o homem
atribui aos bens temporais está na razão in-
versa de sua fé na vida espiritual; é a dúvi-
da sobre o futuro que o leva a procurar suas
alegrias neste mundo, satisfazendo suas pai-
xões, ainda que às custas do próximo.

40. As aflições na terra são os remé-
dios da alma; elas salvam para o futuro,
como uma operação cirúrgica dolorosa
salva a vida de um doente e lhe devolve a
saúde. É por isso que o Cristo disse: “Bem-
aventurados os aflitos, pois eles serão con-
solados”.

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

Sim, agora temos WhatsApp!!!Sim, agora temos WhatsApp!!!Sim, agora temos WhatsApp!!!Sim, agora temos WhatsApp!!!Sim, agora temos WhatsApp!!!

11 94345-180611 94345-180611 94345-180611 94345-180611 94345-1806

Um novo e importante canal para que você pos-
sa se manter informado(a) sobre nossas atividades
e eventos.

Envie uma mensagem com seu nome para o
nosso WhatsApp, participe do grupo “Avisos do
Neapa” e receba nossas mensagens sempre que algo
importante acontecer em nossa Casa.

E não se preocupe... é um grupo com perfil ad-
ministrador, ou seja, não é possível enviar textos,
imagens ou vídeos no grupo, apenas receber... E
só enviaremos mensagens  relevantes relacionadas
aos trabalhos do Núcleo.

Caso tenha alguma dúvida, você poderá envi-
ar uma mensagem privada que responderemos o
mais rápido possível.

facebook.com/neapa
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Mais um Bazar de Natal de sucesso
DA REDAÇÃO

Dia 1º de dezembro nossa Casa realizou mais um
Bazar de Natal, com muitas pessoas presentes, muita ale-
gria e uma arrecadação que nos ajudará a manter os traba-
lhos por mais um ano!

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

Agradecemos a todos os que nos ajudaram na pre-
paração, montagem e desmontagem do Bazar e aos que
compareceram no dia do evento para nos prestigiar.

Veja todas as fotos do evento em nosso Facebook:
www.facebook.com.br/neapa.

E se você não pôde participar, até o dia 14/12 as

peças do nosso Bazar permanecerão expostas na Secre-
taria do Núcleo. Aproveite.

Um Feliz Natal a todos e um 2019 repleto de tra-

balho, paz e amor!!!

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!

Embora filantrópica, nossa Casa
não está isenta de despesas como água,
luz, tarifas públicas, produtos de lim-
peza, descartáveis, serviços de manu-
tenção, sem falarmos dos encargos para
manter nossos trabalhos sociais.

É somente através das doações es-doações es-doações es-doações es-doações es-
pontâneas pontâneas pontâneas pontâneas pontâneas de todos que conseguimos
manter a qualidade de nosso atendi-
mento.

Caso queira colaborar conosco,
sua doação poderá ser feita direta-
mente em nossa Secretaria em espé-
cie, cheque, cartão de débito ou atra-
vés de depósito em conta bancária:
Itaú (341), agência 0644, conta cor-
rente nº 06889-2.


