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24ª Feira do Livro Espírita
DA REDAÇÃO

No dia 27 de abril, das 10h às 17h,
ocorrerá em nossa Casa a 24ª edição da Feira
do Livro Espírita.
Neste ano, muitas novidades para
quem participar de nosso evento!!!
Além de diversos novos títulos disponíveis, todos com descontos super especiais,
teremos uma oficina de Evangelho no Lar
onde as pessoas poderão ser orientadas e tirar
suas dúvidas sobre como realizar o Evangelho em seus lares.
E as novidades não param por aí: das 15h às 17h,
teremos a apresentação do Grupo Monet que desen-

Casa! Querendo colaborar, traga um prato salgado ou
doce no dia!

volverá o trabalho de pintura mediúnica ao vivo, com

Não perca mais este importante evento de nos-

a possibilidade de pintura da folha de rosto dos livros

so Núcleo, aproveite para adquirir belas obras de nossa

que você adquirir na feira.

doutrina e ajudar na manutenção dos nossos trabalhos

Também haverá sorteios de algumas obras me-

sociais!

diúnicas durante a apresentação. Toda a renda deste trabalho será destinado ao Núcleo.
E é claro, como ocorre desde nossa primeira edição, teremos nossa famosa lanchonete com bebidas e
quitutes deliciosos preparados pelos frequentadores da
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WHA
TSAPP DO NEAP
A: 11 94345-1806
WHAT
NEAPA:
Envie uma mensagem com seu nome para o nosso WhatsApp, participe do grupo “Avisos do Neapa” e receba
nossos textos sempre que algo importante acontecer em nossa Casa. Serão criados grupos de avisos para tarefeiros
e outro para assistidos. Este número será utilizado exclusivamente para envio destes avisos pelo WhatsApp.
Por enquanto, não temos uma pessoa disponível para retornar as ligações ou responder mensagens pessoais
imediatamente. Agradecemos a compreensão de todos.
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Dúvidas sobre o Espiritismo
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA

Confira algumas das dúvidas mais frequentes

exigir ou aceitar qualquer forma de recompensa (pre-

enviadas à FEB e suas respostas, embasadas na Doutri-

sentes, dádivas, agrados, etc.) por suas atividades me-

na Espírita.

diúnicas.

• O que é o Espiritismo?

• O que são os Espíritos?

É o conjunto de princípios e leis, revelados pe-

Os Espíritos são os seres inteligentes da criação.

los Espíritos Superiores, contidos nas obras de Allan

Constituem o mundo dos Espíritos, que preexiste e so-

Kardec que constituem a Codificação Espírita: O Li-

brevive a tudo. Os Espíritos são criados simples e ig-

vro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evange-

norantes. Evoluem, intelectual e moralmente, passan-

lho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gê-

do de uma ordem inferior para outra mais elevada, até

nese.

a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Os
“O Espiritismo é uma ciência que trata da natu-

reza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas

Espíritos preservam sua individualidade, antes, durante e depois de cada encarnação.

relações com o mundo corporal.” Allan Kardec (O

• O que o Espiritismo informa sobre Jesus?

que é o Espiritismo – Preâmbulo)

Jesus é o guia e modelo para toda a Humanida-

“O Espiritismo realiza o que Jesus disse do

de. E a Doutrina que ensinou e exemplificou é a ex-

Consolador prometido: conhecimento das coisas, fa-

pressão mais pura da Lei de Deus. A moral do Cristo,

zendo com que o homem saiba donde vem, para onde

contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução se-

vai e por que está na Terra; atrai para os verdadeiros prin-

gura de todos os homens, e a sua prática é a solução

cípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperan-

para todos os problemas humanos e o objetivo a ser

ça.” Allan Kardec (O Evangelho segundo o Espiritis-

atingido pela Humanidade.

mo – cap. VI – 4)
• O que é reencarnação?

• Onde vivem e o que fazem os Espíritos desencarnados?

Os Espíritos reencarnam tantas vezes quantas

Além do mundo corporal, habitação dos Espí-

forem necessárias ao seu aprimoramento. O objetivo

ritos encarnados, que são os homens, existe o mundo

da reencarnação é a evolução.

espiritual, habitação dos Espíritos desencarnados. Eles

• O que é mediunidade?

estudam, trabalham e desenvolvem diversas atividades

A mediunidade, que permite a comunicação dos

no mundo espiritual.

Espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que
adotem.
Mas atenção: prática mediúnica espírita só é
aquela que é exercida com base nos princípios da Doutrina Espírita e dentro da moral cristã. Portanto, em
hipótese alguma o médium poderá cobrar dinheiro,

CALENDÁRIO DE ABRIL
19 e 20/04 - Sem atividades (Páscoa)
25 e 26/04 - Sem atividades no período noturno
(preparação pra Feira do Livro). Quinta à tarde,
trabalho normal.
27/04 - Sem atividades (Feira do Livro)
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Chico Xavier em minha vida
SUZANA A. C. FERREIRA

Em 1998 tive a oportunidade de participar de

curiosa pequenez... Obrigada por me fortalecer na busca

uma excursão a Uberaba para conhecer Chico Xavier.

de transformar a “fã”" em seguidora dos seus exemplos

Estava empolgada, tinha milhões de perguntas para

de amor para com todos os nossos semelhantes. E a

fazer, ansiosa para vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo... Comporta-

cada dia, quando erro e me recordo do seu olhar, seus

mento natural de uma “fã” diante da oportunidade de

gestos e sua paciência amorosa comigo naquele dia,

conhecer seu “ídolo”.

renova-me a vontade de ser uma pessoa melhor!

Dirigimo-nos ao Grupo Espirita da Prece por

Obrigada Chico, muito obrigada!

volta das 16 horas e encontramos uma multidão aglomerada. Pessoas se empurrando à sua espera. Por volta
das 18 horas vimos o Chico chegar e adentrar o Centro carregado, dada sua tamanha debilidade física (isso
me impressionou muito, mas não o suficiente para fazer
com que me retirasse dali).
Permaneci na fila aguardando o momento em
que poderia expor a ele todos os meus questionamentos sobre a vida espiritual. Por volta da 2 das manhã chegou a tão esperada hora de estar diante dele...
E, ao me postar à sua frente, a única coisa que consegui
fazer frente ao seu olhar terno e seu sorriso generoso
foi chorar enquanto ele tomava minhas mãos, beijava-as e perfumava minha alma com seu maravilhoso amor para sempre...
O que dizer dessa experiência? Obrigada Chico
por seu exemplo de amor e grandeza diante da minha

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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Pensa um pouco
EMMANUEL / CHICO XAVIER
““As obras que eu faço em nome de meu

partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cris-

Pai, essas testificam de mim.” - Jesus (João, 10:25)

to iniciou a missão divina entre homens do campo,
viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes,

É vulgar a preocupação do homem comum, re-

uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pes-

lativamente às tradições familiares e aos institutos ter-

cadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois

restres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos

ladrões.

títulos convencionais que lhe identificam a personalidade.

Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e

Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma

pensa um pouco.

é conhecida por semelhantes processos.
Cada Espírito traz consigo a história viva dos
próprios feitos e somente as obras efetuadas
dão a conhecer o valor ou o demérito de
cada um.
Com o enunciado, não desejamos
afirmar que a palavra esteja desprovida de
suas vantagens indiscutíveis; todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da Infinita Bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno.
A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza.
Que diríamos de um Salvador que
estatuísse regras para a Humanidade, sem

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

DIRET
ORIA DO TRÊNIO 2019 a 2021
DIRETORIA
Presidente: Ricardo Rossi Roberto; Vice-presidente: Alcione Camanho Frigoglietto; 1º Tesoureiro: Alexandre Ferreira; 2º Tesoureiro: Nelson Labate; 1º Secretário:
Job Gil Ferreira; 2º Secretário: Ronaldo Ruiz Padilla.
Diretores de Áreas: Diretoria de Assistência Espiritual: Alcione Camanho Frigoglietto; Diretoria de Assistência Social: Luís Carlos Dias de Araújo; Diretoria de
Divulgação: Suzana A. C. Ferreira; Diretoria de Ensino: Hugo Leonardo Ferrer Rebello; Diretoria de Evangelização Infantil e Mocidade: Valkíria Takahara Rebello;
Diretoria de Eventos: Edson Carlos Barone e Andréa Tirlone; Diretoria de Patrimônio: Ronaldo Ruiz Padilla e Antonio Carlos Mornatti; Diretoria Jurídica: Adriana Feltrin
Conselho FFiscal:
iscal: 1º Efetivo: Adriano de Castro Filho; 2º Efetivo: Marcial Ferreira Jardim; 3º Efetivo: Francisco José R. Bueno; 1º Suplente: Wanderley
Frigoglietto; 2º Suplente: Maria Tereza Vidal Figueiredo. Presidente de Honra: Oscar Camanho (in memoriam).
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