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Alerta sobre o Carnaval
DIVALDO PEREIRA FRANCO - TRECHO DO ARTIGO PUBLICADO NO JORNAL A TARDE, COLUNA OPINIÃO, EM 23/02/2017

(...) não é o Carnaval o responsável pelos descalabros a que grande parte da sociedade se permite, mas, sim, a
oportunidade para desvelar-se, cada qual, da persona que lhe oculta o ser profundo.
Objetivando ser uma catarse a muitos conflitos, momento de liberar-se da melancolia, de distrair-se, de sorrir e bailar, quase numa peculiar maneira de terapia do júbilo, os instintos primários assumiram o comando do
indivíduo, fazendo-o liberar-se das paixões inferiores, por intermédio do exibicionismo e do total abuso sexual. Ao
mesmo tempo, a fim de contrabalançar os limites orgânicos, as libações alcoólicas, as drogas de estímulo com graves consequências, os relacionamentos apaixonados e perigosos, a violência que se faz liberada pelos transtornos da
personalidade.
Considerando-se a falsa finalidade do Carnaval, a festa em si mesma proporciona alegria, liberação de pequenos traumas, diverte, desde que vivenciada com equilíbrio e moderação. Transformada, porém, em elemento de
sensualidade e de exorbitância do prazer, produz mais danos que satisfações, porquanto, logo passa, mas os hábitos e licenças morais permanecem, transformando a existência em um carnaval sem sentido, mais animalizando os seus adeptos.
Nessa efusão de promiscuidade a que muitos se permitem, o contágio de enfermidade infectocontagiosas, de
transtornos emocionais e sonhos que se tornam pesadelos são os frutos amargos da grande ilusão.
Se desejas alegrar-te e participar dos desfiles alegóricos, ricos de beleza e de nudez erótica, procura manter o equilíbrio, lem-
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brando-te, porém, de que és imortal.

04/02 - Retorno do Curso de Médiuns
02/02 - Retorno Atividades da Evangelização
07/01 a 25/02 - Férias cursos Aprendizes
23/02 - 1º Reunião de Tarefeiros
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Servir mais
IRMÃO X / CHICO XAVIER - LIVRO CONTOS DESTA E DOUTRA VIDA

Efraim ben Assef, caudilho de Israel contra o

- E os assassinos? que comportamento adotar,

poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as for-

junto daqueles que incendeiam campos e lares, exter-

ças da resistência, e, informado de que Jesus, o profe-

minando mulheres e crianças?

ta, fora recebido festivamente na cidade, resolveu

- É preciso mais perdão e servir mais.

procurá-lo, na casa de Obede, o guardador de cabras, a

Exasperado, por não encontrar alicerces ao revide

fim de ouvi-lo.
- Mestre - falou o guerreiro -, não te procuro

político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou Efraim:

como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige

- Mestre, que pretendes dizer por “servir mais”?

os erros do mundo, todos os dias... Tenho necessidade

Jesus afagou uma das crianças que o procuravam

de instrução para a minha conduta pessoal no auxílio

e replicou, sem afetação:

do povo. Como agir, quando o orgulho dos outros se

- Convencidos de que a justiça de Deus está re-

agiganta e nos entrava o caminho?... quando a vaidade

gendo a vida, a nossa obrigação, no mundo íntimo, é

ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora?

viver retamente na prática do bem, com a certeza de

- É preciso ser mais humilde e servir mais - res-

que a Lei cuidará de todos. Não temos, desse modo,

pondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido.
- Mas... e quando a maldade se ergue, espreitando-nos à porta? que fazer, quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos?
E Jesus:

outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes, sempre mais...
O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala, sem despedir-se.
Decorridos dois dias, quando os esbirros do

- É preciso mais amor e servir mais.

Sinédrio chegaram, em companhia de Judas, para de-

- Senhor, e a palavra feroz? que medidas tomar

ter o Messias, Efraim ben Assef estava à frente. E, sor-

para coibi-la? como proceder, quando a boca do ofensor

rindo, ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse terrí-

cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade,

vel salteador, perguntou, sarcástico:

arremessando raios de morte?
- É preciso mais brandura e servir mais.
- E diante dos golpes? há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue... De que

- Não reages, galileu?
Mas o Cristo pousou nele, de novo, o olhar
tranquilo e disse apenas:
- É preciso compreender e servir mais.

modo conduzir nosso passo, à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão?
- É preciso mais paciência e servir mais.

PROJETO AMARELINHOS

- E a pilhagem, Senhor? que diretrizes buscar,

Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos,

Luís: 99658-4715 e Junior: 97320-5008

assegurando a própria impunidade à custa do ouro que

Conheça um pouco mais do nosso trabalho:
facebook/projetoamarelinhos

ajuntam sobre o pranto dos semelhantes?
- É preciso mais renúncia e servir mais.

Doações poderão ser entregues na secretaria do Núcleo
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Nova Diretoria do NEAPA
DA REDAÇÃO

No dia 10 de dezembro de 2018 foi eleita a nova
Diretoria do Núcleo Espírita “Paz e Amor” para o triênio

HOMENAGEM
Presidente de Honra: Oscar Camanho

2019-2021, a saber:
DIRET
ORIA EXECUTIV
A
EXECUTIVA
DIRETORIA

WhatsA
pp do NEAP
A
WhatsApp
NEAPA

Presidente: Ricardo Rossi Roberto

11 94345-1806

Vice-presidente: Alcione Camanho Frigoglietto
1º Tesoureiro: Alexandre Ferreira
2º Tesoureiro: Nelson Labate
1º Secretário: Job Gil Ferreira
2º Secretário: Ronaldo Ruiz Padilla
DIRET
ORES DE ÁREA
DIRETORES
Diretoria de Assistência Espiritual: Alcione Camanho
Frigoglietto
Diretoria de Assistência Social: Luís Carlos Dias de

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 compreesão de todos.

Araújo
Diretoria de Divulgação: Suzana A. da Costa 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

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

Diretoria Jurídica: Adriana Feltrin

Quinta-feira
13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

CONSELHO FISCAL

Sexta-feira
19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas

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

Sábado
09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e Mocidade
Domingo
08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
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Aprendizado eterno
RICHARD SIMONETTI

O professor de violino ouvia, admirado, a pretensão daquele velhinho lúcido e ágil, não obstante seus
82 anos.

- Tudo bem, meu filho. Estou disposto a enfrentar essa “barra”, mesmo com minhas limitações…
O professor não se conformava:

- Quero ser seu aluno!

- Sua iniciação lhe tomará vários anos dedicados

- Muita bem, sr. Antônio, seja feita sua vontade.

a estudos e exercícios. Considerando que, pela ordem

Saiba, porém, que, não sendo jovem, terá dificuldade

natural, sua existência está no ocaso, não lhe parece um

no aprendizado, mesmo porque se trata de um instru-

desperdício?

mento musical dos mais complexos.

O velhinho sorriu e encerrou o assunto, esclarecendo:
- Em absoluto! O esforço do aprendizado não

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.

só me oferecerá motivações existenciais, alegrando meu
presente, como preparará meu futuro. Retornarei ao
Além com noções musicais valiosas. Enriquecerão meus
patrimônios culturais, favorecendo minha reintegração
na pátria espiritual. Lá também há violinistas!
***
Não há existências findantes - apenas etapas de
aprendizado que se completam, as quais podem ser
aproveitadas integralmente, favorecendo o porvir.
A vocação de hoje iniciou-se no aprendizado de
ontem, tanto quanto o talento do futuro começa no
esforço do presente.
Aprender, em qualquer idade é o caminho mágico de realizações gloriosas. Quem o faz com perseverança vai em frente, crescendo sempre, sem cansar
nunca.

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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