Dezembro 2019 - Nº 264

Estamos Aqui !!!

50

Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

anos

Rua Muniz de Souza, 72 - Cambuci - 01534-000 - São Paulo - SP
www.neapa.org.br - divulgacao@neapa.org.br - Coligado à Federação Espírita do Estado de São Paulo

Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor:
50 anos de dedicação e amor !!!
DA REDAÇÃO

O Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

Durante o decorrer de 2020, estaremos realizan-

comemora, no próximo dia 28 de dezembro, 50 anos

do uma série de reportagens para nosso informativo,

de sua fundação. Cinquenta anos dedicados a acolher,

com texto de amigos que ajudaram a construir a histó-

com muito amor e carinho, todos aqueles que batem

ria de nossa Casa: a fundação do Núcleo, a evolução

à sua porta.

dos trabalhos espirituais e dos cursos ministrados, as

Quantas pessoas queridas, quantos amigos fizemos durante este tempo!
Quantos companheiros queridos que já
retornaram ao plano espiritual e continuam, com certeza, nos auxiliando do outro
lado da vida! Quantos trabalhos maravilhosos foram criados. Quantos trabalhos importantes so-

diversas atividades assistenciais desenvolvidas ao
longo dos anos, o crescimento da Evangelização
Infantil, os eventos da Casa
e muito mais!
Não perca nosso
próximo informativo
e confira!!!

freram modificações para atenderem às necessidades de
tantos irmãos que buscam nossa Casa diariamente.
A quantidade de atendimentos, tanto para a Assistência Espiritual como para a Assistência Social, aumenta a cada ano, o que nos mostra a importância e o
cuidado que temos que ter com os trabalhos realizados em nossa Casa.
Com certeza muita coisa mudou nesses 50 anos
de existência do Núcleo, mas, algo há de permanecer
para sempre nesta Casa bendita: o amor, a alegria e o
carinho dedicado a todos os que chegam até nós.
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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.

Estamos Aqui!!! - Dezembro de 2019

PÁG. 2

Natal
MARTA ANTUNES DE MOURA - EXTRAÍDO DO SITE: HTTPS://WWW.FEBNET.ORG.BR/BLOG/GERAL/COLUNISTAS/NATAL/

Em belíssima mensagem, intitulada “A Manje-

Espíritas, estamos conscientes de que o Mestre

doura”, Emmanuel, nos transmite importantes

Nazareno é o ser mais perfeito que Deus ofereceu à

ensinamentos quando afirma:

Humanidade para servir de guia e modelo: “Para o

“As comemorações do Natal conduzem-nos o

homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a

entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no

que a Humanidade pode aspirar na Terra. Deus no-lo

momento preciso em que a sua mensagem de amor

oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que

felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir,

ensinou é a mais pura expressão de sua lei […].”

ainda, o sabor de atualidade dos seus divinos

É possível, então, que nos falte, mesmo, é a von-

ensinamentos. A Manjedoura foi o Caminho. A

tade firme de mudar a direção que estamos dando à

exemplificação era a Verdade. O Calvário constituía a

nossa vida, vontade disciplinadora que possa nos liber-

Vida. Sem o Caminho, o homem terrestre não atingirá

tar dos aflitivos séculos de conduta viciada, sempre

os tesouros da Verdade e da Vida.”

geradora de sofrimentos nas inúmeras reencarnações

As comemorações do Natal são oportunidades

reparadoras, pois somente a “[…] vontade é suficien-

para fazermos sincera reflexão a respeito da mensagem

te-mente forte para sustentar a harmonia do Espírito.”

que Jesus nos transmitiu há mais de dois mil anos. E,

Assim, nunca é demais recordar: “As lembranças

neste processo, uma indagação surge, naturalmente: Por

do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à Terra

que temos tanta dificuldade em vivenciar os

o caminho da Manjedoura… Sem ele, os povos do

ensinamentos do Mestre?

mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da

Ainda que estejamos anos-luz da angelitude,

fraternidade e da paz. Sem ele, tudo serão perturbação

constatamos que já conquistamos suficientes recursos

e sofrimento nas almas, presas no turbilhão das trevas

intelectuais e morais para assimilar o Evangelho,

angustiosas, porque essa estrada providencial para os

vivenciando as suas lições. Além do mais, a Doutrina

corações humanos é ainda o Caminho esquecido da

Espírita nos oferece um apoio inestimável. Em outras

Humildade.”

palavras, temos os meios disponíveis para nos
transformarmos, efetivamente, em criaturas melhores.
Contudo, permanecemos marcando o passo, sem avançar muito.
Sabemos que Jesus é o Cristo Consolador, feliz
expressão de Allan Kardec, registrada em “O Evangelho segundo o Espiritismo”, capítulo seis, pois ele mesmo, Jesus, nos faz um convite irrecusável: “Vinde a
mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei
descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de
mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve.” (Mateus, 11: 28-29)

WHA
TSAPP DO NEAP
A
WHAT
NEAPA
Envie uma mensagem com seu nome para o nosso WhatsApp 11 94345-1806, 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 de avisos pelo aplicativo.
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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Verdadeira vida Extraterrestre
REVISTA ESPÍRITA - ANO 1858

De todos os planetas, o mais adiantado sob to-

haurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas

dos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e

aspiram. A duração da vida é, proporcionalmente,

da justiça, porquanto só tem Espíritos bons. (...) A

muito maior que na Terra; a média equivale a cerca de

superioridade de Júpiter não está somente no estado

cinco dos nossos séculos; o desenvolvimento é também

moral de seus habitantes; está também na sua consti-

muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de

tuição física. Eis a descrição que nos foi dada desse

nossos meses.

mundo privilegiado (...).

Sob esse leve envoltório, os Espíritos se despren-

A conformação do corpo é mais ou menos a

dem facilmente e entram em comunicação recíproca

mesma daqui, porém é menos material, menos denso

apenas pelo pensamento, sem, todavia, excluir a lingua-

e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos

gem articulada; (...) A intuição que têm do seu futuro,

penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-

a segurança dada por uma consciência isenta de remor-

se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície

sos fazem que a morte não lhes cause nenhuma apre-

do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o

ensão; veem-na chegar sem temor e como simples trans-

peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é

formação. (...)

formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser

O planeta Júpiter, (...) não é, absolutamente, o

submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhe-

mais perfeito dos mundos. Outros há, desconhecidos

ce a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo

para nós, que lhe são muito superiores, do ponto de

as que se originam dos excessos de todo gênero e da

vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felici-

devastação das paixões. A alimentação está em relação

dade ainda mais perfeita (...).

com essa organização etérea; (...) compõe-se de frutos
e plantas; de alguma sorte, aliás, a maior parte eles a
AVISOS
Os atendimentos do Diálogo Fraterno (entrevistas) estarão suspensos durante este mês de dezembro e também no próximo mês de janeiro, com
retorno previsto para o dia 07/02/2020.
De 20/12/2019 a 31/01/2020 o Núcleo estará fechado, em virtude de obras extremamente necessárias para a manutenção da Casa.
A Casa reabrirá no dia 01/02/2020 com as suas
atividades normais.
Pedimos desculpas a todos pela interrupção dos
trabalhos e lembramos que a Federação Espírita do
Estado de São Paulo, à Rua Dona Maria Paula,
140, Bela Vista, é a melhor opção para aqueles que
não desejarem permanecer sem atendimento, nesse período.
Gratos,
A Diretoria
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Homens de fé
EMMANUEL / CHICO XAVIER - LIVRO: PÃO NOSSO

“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e

dos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir

as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que

que suas edificações individuais se processem longe das

edificou a sua casa sobre a rocha.” - J esus (Mateus, 7:24)

bases cristãs imprescindíveis.
Em todos os serviços, o concurso da palavra é

Os grandes pregadores do Evangelho sempre

sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá

foram interpretados à conta de expressões máximas do

esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na

Cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé; en-

obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim

tretanto, isso somente aconteceu quando os instrumen-

de que a ponderação se faça ouvida, dentro da própria

tos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilân-

alma, norteandolhe os destinos.

cia indispensável ao justo testemunho.
É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe
ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são
portadores igualmente da atenção e da
boavontade, perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário.
Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé.
Todavia, cabe-nos salientar, em todos os
tempos, o sabido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa
Nova, cuidam, desvelados, da solução de to-

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 TRIÊNIO 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 e Loren Trottal Coelho; Diretoria de Ensino: Hugo Leonardo Ferrer Rebello; Diretoria de Evangelização Infantil e Mocidade: Valkíria
Takahara Rebello; Diretoria de Eventos: Edson Carlos Barone; Diretoria de Patrimônio: Júnior (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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