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Gostaríamos de convidar a todos

para mais um Bazar de Natal de nosso

Núcleo que ocorrerá no dia 1º de de-

zembro, das 10h às 17h!

Mais do que um belíssimo acon-

tecimento, nosso Bazar tem demonstra-

do o carinho das tarefeiras de nossa

Casa, que, vencendo suas dificuldades,

possibilitam, ao final de cada ano, a re-

alização deste evento impecável e reple-

to de alegria e energia positiva.

Como ocorre em todos os anos,

nosso Bazar de Natal apresenta grande variedade de pro-

dutos artesanais: jogos de jantar, artigos em madeira,

pintura, crochê, jogos de mesa e banho, enfeites nata-

linos, toalhas decoradas, panos de prato e muito mais.

Também não podemos esquecer que, além das

belíssimas peças de artesanato que estarão à disposi-

ção de todos, vocês ainda poderão desfrutar da nossa

deliciosa lanchonete, repleta de doces e salgados, ca-

rinhosamente preparados pelos trabalhadores e tra-

balhadoras do Núcleo. E se quiser colaborar ainda mais

com nosso evento, poderá levar levar nesse dia um

prato doce ou salgado para incrementar ainda mais

a nossa festa!

Para facilitar suas compras,  estaremos aceitando

cartões de débito e crédito.

Lembramos sempre que toda a arrecadação de

nossos eventos tem como objetivo, além da manuten-

Vem aí, mais um Bazar de Natal
DA REDAÇÃO

ção de nossa casa, o atendimento às famílias carentes

através de nossos trabalhos de assistência social. Sabe-

mos que para mantermos e fazermos crescer as nossas

atividades, necessitamos da colaboração de todos os

amigos que freqüentam esta Casa. É somente através

das doações espontâneas dos tarefeiros e assistidos e da

participação dos mesmos nos eventos realizados em

nossa Casa, que conseguimos manter a qualidade de

nosso atendimento.

Contamos com a presença de vocês, de seus ami-

gos e familiares em nosso Bazar de Natal! Não percam:

sábado, 1º de dezembro, das 10h às 17h. Ajudem e

divulguem nosso evento!!!

A convivência perfeita ........................... 02 e 03

Sorriso ........................................................ 04
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A convivência perfeita
RICHARD SIMONETTI - DO SITE: WWW.RICHARDSIMONETTI.COM.BR

Mário Vicente era vidrado na idéia das famílias
espirituais, que se sobrepõem às precárias ligações
sangüíneas.

– Pois é – dizia, entusiasmado, a um confrade
espírita –, os Espíritos tendem a formar grupos afins
nos caminhos da vida.

– Reencarnam juntos?
– Sim, sempre que possível, compondo lares

ajustados e harmônicos, “um por todos, todos por um”.
– Você vive com sua família espiritual?
Mário Vicente esboçou um sorriso triste.
– Quem me dera! Lá em casa nosso relaciona-

mento funciona mais na base de “cada um por si e Deus
por todos”. Estamos longe de um entendimento razo-
ável. É muita discussão, muita briga… Somos velhos
adversários amarrados pelo sangue, a fim de nos recon-
ciliarmos.

– Recebeu alguma revelação?
– Não… nem seria preciso! Basta observar nos-

sos conflitos.
– A barra é pesada?
– Bem… não é tanto assim. Gosto muito de

minha mulher. Até pensei, durante os primeiros tem-
pos, fosse uma alma gêmea. Ela é dedicada ao lar, mãe
prestimosa. Ocorre que é um tanto voluntariosa e, não
raro, agressiva. Faz tempestade em copo d’água. Con-
sidero a Ernestina meu teste de paciência.
Nossos “santos” estranham-se frequente-
mente.

– E os filhos?
– Adoro todos eles, mas são Espíri-

tos imaturos que me dão trabalho e, não
raro, desgostos. Pedro, o mais velho, en-
volveu-se com drogas! Júnior, o do meio,
“aborrescente” típico, vive a me questio-
nar; Jussara é delicada e sensível mas pu-

xou o gênio da mãe. Se contrariada, sai de perto! Um
horror!

– São seus credores. Cobram prejuízos que você
lhes causou em vidas anteriores…

– Certamente! Estou consciente desse compro-
misso. Tento o fazer o melhor, sustentando a estabili-
dade do lar. No entanto, não é fácil. Às vezes perco o
controle. Envergonho-me das brigas em que me envol-
vo… Convenhamos, porém, que ninguém é de ferro!

Mário Vicente suspirou, emocionado:
– Sinto falta de um relacionamento familiar sus-

tentado por legítima afinidade. Todos olhando na
mesma direção, empenhados em cultivar a paz, o traba-
lho do bem, a amizade, a compreensão… Seria o paraíso!
Vejo-me como um retardatário, preso a compromis-
sos decorrentes de besteiras que andei cometendo, pur-
gando meus débitos. Certamente aprontei muito!

– Espera alcançar a família espiritual?
– Claro! Quero cumprir minhas obrigações, fa-

zendo o melhor… Hei de merecer um retorno ao con-
vívio de meus queridos, em estágios mais altos… Te-
nho convicção de que uma companheira muito ama-
da espera por meu sucesso nas provações humanas, fa-
vorecendo abençoado reencontro.

* * *
Continua na página 3

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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A convivência perfeita
RICHARD SIMONETTI - DO SITE: WWW.RICHARDSIMONETTI.COM.BR

Continuação da página 2
* * *

Animado por seus sonhos, Mário Vicente esforça-
va-se por superar as dificuldades de relacionamento jun-
to à esposa e filhos. Tolerava suas impertinências. Fazia de
tudo para ajudá-los. Exercitava carinho e compreensão.

O cumprimento de seus deveres junto à família
humana haveria de lhe proporcionar o sonhado reen-
contro com a família espiritual.

Passaram-se os anos.
Os filhos casaram, vieram netos, ampliou-se o gru-

po familiar, sucederam-se compromissos e problemas.
Nosso herói até que conseguiu sair-se relativa-

mente bem, acumulando méritos.
Aos setenta e dois anos, retornou à Pátria Espiri-

tual. Espírita esclarecido, não teve dificuldade para re-
conhecer-se livre do escafandro de carne, amparado por
generosos benfeitores.

Após os primeiros tempos, já adaptado à nova
situação, procurou dedicado orientador da instituição
socorrista que o abrigara. Foi logo pedindo, inspirado
pelo ideal que acalentava:

– Estimaria, se possível, receber notícias de mi-
nha família espiritual…

– Seus familiares estão bem, nas lutas de sem-
pre, sofrendo e aprendendo, como todos os homens.

– Estão reencarnados? Pensei que os encontraria
aqui!

– Você conviveu com eles… Não sabe que con-
tinuam na Terra?

– Não me refiro à família humana. Anseio abra-
çar os entes queridos de priscas eras, sobretudo a ama-
da companheira perdida nas brumas do passado…

O mentor sorriu:
– Falou bonito, mas está equivocado, meu ami-

go. Sua família espiritual é aquela que lhe marcou a

experiência na carne. Sua esposa é uma alma de eleição.
Os filhos são antigos companheiros de jornada
evolutiva. Desde remoto passado vocês vivem experi-
ências em comum.

– Mas e os nossos problemas de relacionamento?
– Haveriam de experimentá-los mesmo que se

transferissem para a esfera do Cristo. Como ensinava
o Mestre, ainda há muita dureza no coração humano.

– Que devo fazer?
– Você julga-se um retardatário. Na verdade, não

obstante suas limitações, está um pouco à frente do
grupo familiar, ainda lento na aquisição de valores es-
pirituais. Tem, portanto, o dever de ajudar. Foi essa a
sua tarefa na última existência. Será esse o seu compro-
misso agora, exercitando a função de protetor espiri-
tual junto aos seus.

E Mário Vicente, que tanto ansiara por sua fa-
mília espiritual, constatou que estivera com ela duran-
te décadas, sem se dar conta disso.

Muita água rolaria no rio do tempo, até que to-
dos ganhassem asas, habilitando-se à convivência per-
feita.

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.
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Sorriso
MEIMEI  / CHICO XAVIER

Onde estiveres, seja onde for, não olvides
estender o sorriso, por oferta sublime da própria
alma.

Ele é o agente que neutraliza o poder do
mal e a oração inarticulada, que inibe a extensão
da treva.

Com ele, apagarás o fogo da cólera, cerran-
do a porta ao incêndio da crueldade.

Por ele, atenderás à plantação da esperan-
ça, soerguendo almas caídas na sombra, para que
retornem à luz.

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

Em casa, é a bênção da paz, na lareira da confiança; no
trabalho, é música silenciosa, incentivando a cooperação; no
mundo, é chamamento de simpatia.

Sorri para a dificuldade e a dificuldade transformar-
se-á em socorro de tua vida.

Sorri para a nuvem e, ainda mesmo que a nuvem se
desfaça em chuva de lágrimas nos teus olhos, o pranto será
reconforto do Céu, a fecundar-te os campos do coração.

Não te roga, o desesperado, a solução do enigma de
sofrimento, que lhe persegue o destino? Implora-te um sor-
riso de amor, em que se lhe renovem as forças, para que pros-

siga em seu atormentado caminho.
E, em verdade, se os famintos e os

nus te pedem pão e agasalho, esperam de
ti, acima de tudo, o sorriso de ternura e
compreensão que lhes acalme as chagas
ocultas.

Não te perturbem as criaturas que
se arrojam aos precipícios da violência ou
do crime. Oferece-lhes o sorriso da sim-
patia e fraternidade, que ampara incessan-
temente, e voltar-se-ão, renovadas, para o
roteiro do bem.

Sorri, trabalhando e aprendendo,
auxiliando e amando sempre.

Lembra-te de que o sorriso é o or-
valho da caridade e que, por isso, em cada
manhã, o dia renascente no Céu é um
sorriso de Deus.


