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Projeto Nova Sede
DA REDAÇÃO

Há algum tempo temos percebido um cresci-

de de crescimento. Mas, infelizmente, os recursos que

mento no número de pessoas que chegam à nossa casa

temos são insuficientes para concluirmos qualquer ne-

de Paz e Amor e, juntamente com essa constatação,

gócio. Resta-nos ter paciência para continuarmos com

surgiu a preocupação de conseguirmos ampliar nosso

nosso trabalho de formiguinha e, quem sabe em bre-

Núcleo a fim de conseguirmos atender a todos

ve, conseguirmos algum lugar que nos

com um pouco mais de conforto e, ao

possibilite a realização deste sonho.

mesmo tempo, possibilitar o crescimen-

De qualquer forma, sentimo-nos

to de nossos trabalhos. Nossa Evangeli-

na obrigação de compartilhar nossas ex-

zação Infantil atende mais de 50 crianças

pectativas e sermos transparentes no que se

e possui uma considerável lista de espera.

refere à utilização das doações e arrecadações que

Nossa Assistência Social precisa contar com a colabo-

são feitas em nosso Núcleo. E por este motivo, a par-

ração de tarefeiros para armazenamento em suas casas

tir deste mês, estaremos publicando em nosso infor-

de roupas e mantimentos necessários para os trabalhos.

mativo e em nosso mural, a prestação de contas com a

Ao longo dos anos, através de bazares e colabo-

arrecadadação e gastos mensais da Casa. Sempre lem-

rações espontâneas de tarefeiros e assistidos, temos guar-

brando que toda sobra de caixa será destinada para a

dado algum recurso para a compra de uma nova sede,

ampliação dos trabalhos sociais e para a poupança da Nova

mas a urgência para conseguirmos recursos mais rapi-

Sede! Em caso de dúvidas, pedimos que procurem nossa

damente fez com que criássemos, no início de 2013, o

tesouraria para maiores esclarecimentos.

Projeto Nova Sede cujo objetivo era a realização de
novos eventos para que conseguíssemos os recursos

Um grande abraço a todos e muito obrigado pela
ajuda!

necessários. Assim surgiram nossa Festa Junina e nossa
Noite da Pizza, além de algumas outras ações como a
venda de rifas e camisetas.
Durante estes sete anos de projeto, entretanto,

CALENDÁRIO DE JUNHO
01 - Sem atividades (Festa Junina)
20 a 23 - Sem atividades (Corpus Christi)

temos sido questionados sobre quando teremos essa
nova sede... Perguntas estas que, infelizmente, não temos como responder.
Temos procurado alguns imóveis, inclusive a
oficina ao lado que nos daria uma ótima oportunida-
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Dúvidas sobre o Espiritismo - Parte 3
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA

Confira algumas das dúvidas mais frequentes

horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quais-

enviadas à FEB e suas respostas, embasadas na Doutri-

quer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior.

na Espírita.
• O que é lei de causa e efeito?

• O Espiritismo revela algo novo?
Sim. O Espiritismo revela conceitos novos e mais

É uma lei criada por Deus e que dispõe que o

aprofundados a respeito de Deus, do Universo, dos

homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde

Homens, dos Espíritos e das Leis que regem a vida.

pelas conseqüências de suas ações. O que fazemos de

Revela, ainda, o que somos, de onde viemos, para onde

mal e de bem retornará para nós nessa mesma vida ou

vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a ra-

em existência posteriores. A vida futura reserva aos

zão da dor e do sofrimento.

homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à Lei de Deus.
• O que é a prece, de acordo com o Espiritismo?
A prece é um ato de adoração a Deus. Está na lei
natural e é o resultado de um sentimento inato no
homem, assim como é inata a idéia da existência do
Criador. A prece torna melhor o homem. Aquele que

• O Espiritismo é proselitista? Existem campanhas para que as pessoas se tornem Espíritas?
Não. O Espiritismo não impõe jamais os seus
princípios. Convida os interessados em conhecê-lo a
submeterem os seus ensinos ao crivo da razão, antes de
aceitá-los.
• Como o Espiritismo se relaciona com as
demais religiões?

ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as

O Espiritismo respeita todas as religiões e dou-

tentações do mal e Deus lhe envia bons Espíritos para

trinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem

assisti-lo. é este um socorro que jamais se lhe recusa,

e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos

quando pedido com sinceridade.

os povos e entre todos os homens, independentemen-

• Nas instituições espíritas há algum tipo de
pagamento?
Não. Toda a prática espírita é gratuita, como
orienta o princípio moral do Evangelho: “Dai de graça
o que de graça recebestes”.
• O Espiritismo tem rituais ou sacerdotes?
Não. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio
cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e
nem usa em suas reuniões e em suas práticas: altares,
imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas
ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos,

te de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural
ou social. Reconhece que “o verdadeiro homem de bem
é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade,
na sua maior pureza”.
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Trabalho voluntário
MÁRCIA QUINTELLA - PSICÓLOGA - COLABORAÇÃO: ELIANE MIANNI

Trabalho voluntário não é coisa de gente santa. Não
é para quem quer mudar o mundo ou ser bem visto. Trabalho voluntário é para quem quer mudar a si mesmo e
está disposto a aprender por meio do contato com novos
mundos.
É uma excelente ferramenta de empatia, onde o
aprendiz ensina mais que o professor. Voluntariar é transbordar de tanto aprendizado e gratidão, é superar dores e
desafios inimagináveis, porque vê na história do outro as
bênçãos da própria vida.
A nossa maior ligação é humana, feita de respeito e
gentileza. Onde existem voluntários existe a mistura das
cores, das classes, das crenças e de passados. A curiosidade
pelo outro alimenta a nossa alma sedenta por sentimentos reais!
Voluntariar é doar amor para curar a dor do outro
e, sem saber, descobrir que esse é o remédio para curar a
nossa própria.
Em todos esses mundos eu encontrei um olhar de
gratidão profundo, desses que descontroem quem achávamos que éramos e faz renascer quem realmente queremos ser nesse mundo!!!

WHA
TSAPP DO NEAP
A
WHAT
NEAPA
11 94345-1806
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.

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.
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Aos governantes das nações
ROBERTO FERREIRA / GRUPO VOCAL UNIÃO E HARMONIA - COLABORAÇÃO: JOB GIL FERREIRA

Que Deus ilumine os Governantes
De todas as Nações deste Planeta.
Que eles possam receber em sutil inspiração

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa / 2.º horário: início das atividades

A palavra do Senhor como sonho ou intuição.

Segunda-feira
19:00 / 20:00 - Cursos Básicos

Que consigam entender, cada um, sua missão

Ter
ça-feira
erça-feira
19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2

E que ouçam este alerta, esta canção.
O ódio entre os homens predomina...
O medo está em cada coração.
Já esqueceram da pomba
Como símbolo da paz,
Cada país é uma bomba

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

E o “botão” é o seu primaz.

Sábado
09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e Mocidade

Cada homem é um “gatilho”

Domingo
08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

E no destino de uma Nação,
A ambição é o “rastilho da destruição”.
E você que é dirigente de uma pátria
E crê na caridade e no perdão,
Ouça a sua consciência, diga não à violência...
O futuro do povo está todo em sua mão.
Entre para esta “corrente”,
Esqueça credo, raça ou cor.
A humanidade está é carente

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

De muito, muito... AMOR!

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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