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Assistência social
EMMANUEL / CHICO XAVIER

A assistência social é a fraternidade em ação. Sem

tia, o amparo aos irmãos presidiários, a cooperação

ela, indiscutivelmente, os nossos mais preciosos arra-

metódica nos centros especializados de tratamento,

zoados verbalísticos não passariam de belos mostruári-

quais sejam os sanatórios, os hospitais e os leprosários,

os sonoros.

a contribuição desinteressada, enfim, a dor de todos os

É necessário teorizar com o exemplo se deseja-

matizes e de todas as procedências, desafiam a nossa

mos argumentar com eficiência e segurança, no cam-

capacidade de imaginar, organizar e fazer, a fim de que

po de nossas realizações.

possamos momentalizar a nossa Doutrina de Amor e

Se é verdade que as obras sem ideal são primo-

Luz no mundo vivo dos corações.

rosas esculturas de arte humana sem o calor da vida, a

Trabalhemos, auxiliando-nos uns aos outros.

fé sem obras, segundo já nos asseverava a palavra apos-

Somos associados de uma só empresa de redenção,

tólica há quase dois mil anos, não passa de um cadáver

usando o sentimento, o raciocínio, as mãos, a palavra,

bem adornado.

a tribuna, a imprensa e o livro para o mesmo glorioso

A escola, a maternidade, a creche, o hospital, o

desiderato.

refúgio de esperança aos viajantes da amargura, o alber-

Conscientes pois, de nossas responsabilidades,

gue, o posto de socorro, a visitação fraterna aos doen-

marchemos para diante, sob a inspiração do Cristo,

tes e aos necessitados, a palestra amiga e confortadora,

Nosso Senhor e mestre, entrelaçando braços e corações

o auxílio de emergência aos companheiros de angús-

na mesma vibração de otimismo e esperança, serviço e
sublimação.
Hoje é o nosso dia. Agora é o momento. A luta é
nossa oportunidade. Ajudar é honra que nos compete.

23.ª FEIRA DO
LIVRO ESPÍRITA
Dia 21/04, das 10h às
17h. Diversos títulos,
e lanchonete no local
Venha nos prestigiar! Se
puder, traga um prato doce
ou salgado para colaborar
com nossa lanchonete!

Sigamos assim, destemerosos e firmes na certeza de que o Senhor permanece conosco e, indubitavelmente, alcançaremos amanhã a alegria e a paz do mundo melhor.
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Máximas extraídas do ensinamento
dos espíritos
ESTUDANDO COM KARDEC - DA REDAÇÃO

“O Espiritismo em Sua Expressão Mais Simples
por Allan Kardec (1804-1869)”
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 acreditar se a crença não faz com
que se dê um passo adiante no caminho do progresso e
que não o faça melhor para com o próximo.
37. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas das quais é preciso a

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!
Embora filantrópica, nossa Casa não está isenta de despesas como água, luz, tarifas públicas, produtos de limpeza, descartáveis, serviços de manutenção, sem falarmos dos encargos para manter
nossos trabalhos sociais.
É somente através das 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.

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
inversa de sua fé na vida espiritual; é a dúvida sobre o futuro que o leva a procurar
suas alegrias neste mundo, satisfazendo
suas paixões, ainda que às custas do próximo.
40. As aflições na terra são os remédios 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 consolados.”

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa / 2.º horário: início das atividades
Segunda-feira
19:00 / 20:00 - Cursos Básicos
Ter
ça-feira
erça-feira
19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2
Quarta-feira
13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
Quinta-feira
13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
Sexta-feira
19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas
Sábado
09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e Mocidade
Domingo
08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
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Ele, o Cristo
REDAÇÃO DO MOMENTO ESPÍRITA - COLABORAÇÃO: MARCIA REGINA FARBELOW

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.

se deixaram tocar pela Sua presença, e nunca mais voltaram a ser os mesmos.
Naqueles dias, grassava 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.

Quando tantos esperavam o conquistador, Ele

Se a tecnologia, filha do intelecto, transformou o

veio ser servo de todos, amparando as mazelas huma-

mundo, nós ainda continuamos praticamente os mesmos.

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

O amor, filho do coração, ainda aguarda espaço

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.

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

Quando outros anelavam pelas conquistas

da alma, necessitados dEle para a nossa cura definitiva.

terrenas, pelos tesouros que brilham aos olhos, Ele

Somos aqueles, de alma sofrida, pelas opções

apontava para as riquezas da alma.

infelizes que fizemos, agora sedentos da Sua paz.

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

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

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

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

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

como o Caminho, a Verdade e a Vida.

transitoriedade da vida física.
Quando tantos se perdiam em tradições e regras
vazias, Ele dava novo significado às coisas e aos atos,
ensinando que o exterior nada significa se não reflete o
mundo interior, esse sim, de grande importância.
Trafegava entre poderosos, ricos e intelectuais,

***
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 Mestre e Senhor.

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

Não nos percamos nos labirintos do mundo,

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

entre a incerteza e a solidão. Entreguemos nossas

irmãos, filhos de Deus.

vidas ao amor e sintamos os benefícios da Sua presen-

Se tantos elegiam as armas, a guerra e a morte
como ferramentas de conquista e usurpação, Ele veio

ça em nós.
Façamos isso.

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

facebook.com/neapa
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Súplica do corpo
MARCO PRISCO / DIVALDO PEREIRA FRANCO

Amigo, ajude-me a ajudá-lo. Sou indócil ju-

te ao seu comando. Se você me amar sem paixão e

mentinho (expressão usada por Francisco de Assis)

me equilibrar sem crueldade, ser-lhe-ei escravo fiel

que o conduz. É verdade que não viveria sem você; no

e reconhecido. E quando já não o possa ajudar, saberei

entanto, convém você lembrar que não cresceria sem

calar a minha voz, retornando ao pó donde surgi, dei-

mim. Reconheço ser todo construído de impulsos a lhe

xando-o livre como andorinha de luz na perene prima-

vitalizar as lembranças adormecidas na mente.

vera do paraíso.

Discipline-me. Tenho fome e sinto frio, expe-

Amigo, enobreça-me para que eu o possa sal-

rimento cansaço e me tortura a sede. Ensine-me o

var. Sou o seu corpo, obediente, submisso, necessi-

equilíbrio, corrigindo-me a insatisfação. Necessito

tado de proteção.

de anseio para viver. Não me relegue ao descaso.
Minha submissão ou rebeldia dependem de sua condução. Não lhe poderei servir a contento, se me não
ensinar a docilidade mediante o exercício da frugalidade.

CALENDÁRIO 1º TRIMESTRE 2018
07/01: Reinício das atividades espirituais
25 e 26/01: Sem atividades na Casa

Recorde-me sempre que devo zelar-me para

17/02 - Início da Evangelização Infantil

viver e não viver para cuidar-me. Nascido na humil-

10, 12, 13 e 14/02: Sem atividades na Casa

dade, inclino-me sempre, por capricho de origem,

26/02: Início do curso de Aprendizes e Reforma Íntima

para as baixadas pegajosas. Mostre-me o Céu, apre-

30/03 a 01/04: Sem atividades na Casa

sente-me o Sol, aponte-me a natureza gloriosa, vestida de luz. Organizado por efeito de nobre instinto, favoreço mais facilmente a
sua demora na sensação. Respeite-me a
organização e eu o ajudarei na ascensão,
sutilizando a minha estrutura.
Não me perverta a finalidade. Nasci
para servi-lo; não desejo ser o seu algoz. Não
me algeme ao vício. Eduque-me na continência da vontade e atenderei prontamen-

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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