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Sonhar é Preciso
AMILCAR DEL CHIARO FILHO

O mundo precisa de idealistas, que lutem pela

concretização de grandes ideias, de grandes feitos.

Muitas vezes, sonhar é preciso, pois é dos sonhos de

ontem, que surgiram grandes realidades de hoje. Antes

de Santos Dumont, Ícaro sonhou com as asas que lhe

dessem a liberdade. Zumbi também sonhou com a li-

berdade de seu povo. Os Inconfidentes sonharam com

uma liberdade maior, a de uma nação. O sonho da li-

berdade sempre esteve presente no coração humano,

mesmo quando ele se acomoda por longo tempo na

submissão; lá no fundo da sua personalidade, existe uma

chamazinha de insatisfação, que um dia cresce e se pro-

jeta na luta pela liberdade. Grandes missionários que

passaram pela Terra, sonharam com a fraternidade, o

amor ao próximo, a ausência da violência, da maldade

e dos vícios físicos ou morais, que deprimem o homem,

e envergonham os que já tem algum progresso. Jesus

de Nazaré foi um desses homens que sonhou com um

mundo melhor. Não sonhou apenas, mas deu a pró-

pria vida para alcançar a sua meta, o seu ideal. Entre-

tanto, o seu sonho foi deturpado, e fizeram da sua

doutrina de amor e perdão, instrumento opressivo,

algemas a cercear a liberdade de consciência.

   Vivemos momentos difíceis na Terra, onde os

vícios campeiam à solta. A corrupção, as dependências

às drogas, a prostituição, a desonestidade, o roubo, o

assassinato são formas de escravização, a que muitos

homens se submetem prazerosamente. Ser honesto

passa a ser sinônimo de tolo, e precisamos de forças,
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coragem e fé para não nos deixarmos contaminar pela

corrupção moral.

   Sonhamos com um mundo mais perfeito,

mais justo e humano. Sonhamos com a liberdade do

espírito, com a capacidade de amar, crescer, evoluir.

Sonhamos com um mundo sem dores, sem fome, sem

guerras, sem qualquer tipo de escravidão, inclusive a

escravidão dos sentidos, da matéria, da sensualidade.

Construir esse mundo novo é tarefa gigantesca, para os

fortes de espírito. A base é a educação, mas não apenas

a instrução, a intelectualização, e sim a educação mo-

ral, formadora do caráter e dos bons hábitos. O mun-

do precisa de bons exemplos. Não basta fazer discur-

sos, é preciso vivenciar o que pregamos, e às vezes dar a

própria vida pelos nossos ideais superiores. A Doutri-

na Espírita pode desempenhar um grande papel nessas

mudanças. O conhecimento das leis divinas, como

imortalidade, reencarnação, causa e efeito, livre arbítrio

pode levar à solidariedade, à fraternidade, não pelo

medo, mas pela compreensão. Por ora, esse mundo

melhor é apenas um sonho, contudo não podemos

desanimar, porque, como os indivíduos, os mundos

também estão submetidos à lei do progresso, e a Terra

subirá um degrau na escala evolutiva.
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Sinal espírita
ALBINO TEIXEIRA / CHICO XAVIER

Quando a pessoa entrou no Espiritismo, é fácil

verificar: basta perquirir um fichário ou escutar uma

indicação. Entretanto, a fim de positivar se o Espiritis-

mo entrou na pessoa, é indispensável que a própria cri-

atura faça menção disso, através de manifestações evi-

dentes.

Vejamos dez das inequívocas expressões do sinal

espírita na individualidade, que sempre se representa

pelo designativo "mais", nos domínios do bem: 1) mais

CALENDÁRIO DE JULHO
08 e 09 - Sem atividades (Revolução

Constitucionalista)

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

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

serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes; 2)

mais empenho no estudo; 3) mais noção de responsa-

bilidade; 4) mais zelo na obrigação; 5) mais respeito

pelos problemas dos outros; 6) mais devotamento à

verdade; 7) mais cultivo de compaixão; 8) mais equilí-

brio nas atitudes; 9) mais brandura na conversa; 10) mais

exercício de paciência.

Ser espírita de nome, perante o mundo, decerto

que já significa trazer legenda honrosa e encorajadora

na personalidade, mas, para que a criatura seja

espírita, à frente dos Bons Espíritos, é neces-

sário apresentar o sinal espírita da renovação

interior, que, ante a Vida Maior, tem a im-

portância que se confere na Terra às prerroga-

tivas de um passaporte ou ao valor de uma

certidão.
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Dia da caridade
REDAÇÃO DO MOMENTO ESPÍRITA

Dia 19 de julho é o dia da caridade. Ante o even-

to, convém nos indagarmos o que entendemos por

caridade.

Interrogados a respeito do verdadeiro sentido da

palavra caridade, como a entendia Jesus, responderam

os mensageiros espirituais: Benevolência para com to-

dos, indulgência para com as imperfeições alheias, per-

dão das ofensas.

Elucidando o conceito, o mestre lionês Allan

Kardec teve oportunidade de dizer: O amor e a carida-

de são o complemento da lei de justiça, porque amar

ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, aquele que

desejaríamos nos fosse feito. Tal é o sentido das pala-

vras de Jesus: Amai uns aos outros, como irmãos.

A caridade, segundo Jesus, não se restringe à es-

mola, mas abrange todas as relações com os nossos se-

melhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou

superiores.

Ela nos manda ser indulgentes porque temos

necessidade de indulgência, e nos proibe humilhar o

infortunado, ao contrário do que comumente se pratica.

Se um rico nos procura, atendemo-lo com ex-

cesso de consideração e atenção, mas se é um pobre,

parece que não nos devemos incomodar com ele.

Entretanto, quanto mais lastimável é sua posi-

ção, mais devemos temer lhe aumentar a desgraça pela

humilhação. O homem verdadeiramente bom procu-

ra elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuin-

do a distância entre ambos.

Observa-se que o vocábulo tem um sentido mui-

to além do que comumente pensamos, quando acre-

ditamos que dar esmolas é o suficiente para estarmos

bem conosco mesmos.

O homem obrigado a esmolar se degrada moral

e fisicamente; se embrutece.

A verdadeira caridade, portanto, não está tanto

no que se dá, mas na maneira de fazê-lo. Quando pres-

tamos um serviço com delicadeza tem duplo valor. Se

o fizermos com altivez, pode acontecer que a necessidade

do outro o faça aceitar, mas o seu coração não será tocado.

E devemos lembrar ainda que manchamos a ca-

ridade com o orgulho, quando desejamos que os de-

mais saibam o que fazemos. Nesse sentido, a ostenta-

ção apaga perante Deus o mérito do benefício.

Esquecemos de que Jesus ensinou: Que a vossa

mão esquerda ignore o que faz a direita.

Mais ainda, ao simplesmente darmos ao que nos

pede, não nos lembramos de que o mais necessitado

nem sempre é o que pede: o temor da humilhação faz

com que o verdadeiro pobre quase sempre sofra sem

se queixar, sem nada pedir.

A buscar a esses e a atendê-los é o que a verda-

deira caridade nos conclama.

***

Jesus encerrou em dois mandamentos toda a Lei

Divina, prescrevendo o amor a Deus acima de tudo e

ao próximo como a si mesmo.

WHAWHAWHAWHAWHATTTTTSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPAAAAA
11 94345-180611 94345-180611 94345-180611 94345-180611 94345-1806

Envie uma mensagem com seu nome para o nos-
so WhatsApp, participe do grupo “Avisos do
Neapa” e receba nossos textos sempre que algo im-
portante acontecer em nossa Casa.

Serão criados grupos de avisos para tarefeiros e
outro para assistidos. Este número será utilizado ex-
clusivamente para envio destes avisos pelo
WhatsApp.

Por enquanto, não temos uma pessoa disponí-
vel para retornar as ligações ou responder mensa-
gens pessoais imediatamente. Agradecemos a com-
preensão de todos.
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Antes de servir
EMMANUEL / CHICO XAVIER - LIVRO: PÃO NOSSO

“Bem como o Filho do homem não veio para ser
servido, mas para servir.” - Jesus (Mateus, 20:28)

Em companhia do espírito de serviço, estaremos
sempre bem guardados. A Criação inteira nos reafirma
esta verdade com clareza absoluta.

Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas
as coisas servem a seu tempo.

A lei do trabalho, com a divisão e a especializa-
ção nas tarefas, prepondera nos mais humildes elemen-
tos, nos variados setores da Natureza.

Essa árvore curará enfermidades, aquela outra
produzirá frutos.

Há pedras que contribuem na construção do lar;
outras existem calçando os caminhos.

O Pai forneceu ao filho homem a casa planetá-
ria, onde cada objeto se encontra em lugar próprio,
aguardando somente o esforço digno e a palavra de
ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi
doada a pólvora destinada à libertação da energia e se a
pólvora permanece utilizada por instrumento de mor-
te aos semelhantes, isto corre por conta do usufrutuá-
rio da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em
tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e
o enriquecimento de todos os valores do Patrimônio
Universal.

Não olvidemos que Jesus passou entre nós, tra-
balhando. Examinemos a natureza de sua cooperação
sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de
servir santamente.

Podes começar hoje mesmo.
Uma enxada ou uma caçarola constituem exce-

lentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de
mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes prin-
cipiar mesmo assim, servindo na edificação moral de
teus irmãos.

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 débi-
to ou através de depósito em
conta bancária: Itaú (341),
agência 0644, conta corrente
nº 06889-2.


