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Festa Junina 2019
DA REDAÇÃO

No dia 1º de junho, sábado, das 13h às 19h,

teremos mais uma Festa Junina do NEAPA!

O evento ocorrerá, como sempre, no Clube da

Comunidade Bolsa D’Água, na Avenida Ricardo Jafet,

2900. Há estacionamento no local, mas sujeito à lota-

ção. Teremos manobristas no local para organizar e aco-

modar a maior quantidade de veículos possível.

Os convites já estão à venda na Secretaria do

Núcleo. Comprando antecipadamente você paga ape-

nas R$ 10,00. No dia do evento, caso ainda haja disponi-

bilidade, os mesmos poderão ser adquiridos por R$ 15,00.

Crianças até 12 anos não precisam de convite.

Nossa festa contará com diversas barracas de brin-

cadeiras: pescaria, argola, tomba- lata, boca do palhaço

e o divertido bingo com diversos prêmios para todos

os gostos.

Além das brincadeiras, você poderá aproveitar os

deliciosos quitutes como o famoso “sanduíche de car-

ne louca de soja”, o “quentão sem álcool” e o “vinho
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quente de suco de uva”, além dos tradicionais doces e

salgados da época!

Caso queira ajudar com doações, a lista com os

itens necessários estão afixados em nosso mural.

Contate as pessoas responsáveis pela venda dos convi-

tes para mais informações.

Para ser voluntário no dia da festa, envie um

WhatsApp para 94345-1806 para que possamos com-

binar o local e horário de trabalho e termos um conta-

to seu para conversarmos.

Lembramos que todos os recursos arrecadados

com a nossa Festa Junina serão revertidos para manu-

tenção das atividades de nosso Núcleo.

Nos veremos no dia 1º de junho!!! Até lá!
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Dúvidas sobre o Espiritismo - Parte 2
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA

Confira algumas das dúvidas mais frequentes

enviadas à FEB e suas respostas, embasadas na Doutri-

na Espírita.

•  O Espiritismo tem entre seus princípios•  O Espiritismo tem entre seus princípios•  O Espiritismo tem entre seus princípios•  O Espiritismo tem entre seus princípios•  O Espiritismo tem entre seus princípios

a crença em Deus?a crença em Deus?a crença em Deus?a crença em Deus?a crença em Deus?

Sim. O Espiritismo explica que Deus é a inteli-

gência suprema, causa primeira de todas as coisas. É

eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, sobera-

namente justo e bom. O Universo é criação de Deus.

Abrange todos os seres racionais e irracionais, anima-

dos e inanimados, materiais e imateriais. Todas as leis

da Natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor.

Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais.

•  O Espiritismo tem, entre seus princípios,•  O Espiritismo tem, entre seus princípios,•  O Espiritismo tem, entre seus princípios,•  O Espiritismo tem, entre seus princípios,•  O Espiritismo tem, entre seus princípios,

a existência de vida em outros mundos?a existência de vida em outros mundos?a existência de vida em outros mundos?a existência de vida em outros mundos?a existência de vida em outros mundos?

Sim. A Doutrina Espírita esclarece que no Uni-

verso há outros mundos habitados, com seres de dife-

rentes graus de evolução: iguais, mais evoluídos e me-

nos evoluídos que os homens.

•  Quantos adeptos do Espiritismo há no•  Quantos adeptos do Espiritismo há no•  Quantos adeptos do Espiritismo há no•  Quantos adeptos do Espiritismo há no•  Quantos adeptos do Espiritismo há no

Brasil?Brasil?Brasil?Brasil?Brasil?

De acordo com o Censo 2010 (IBGE), há 3,8

milhões de espíritas no Brasil.

•  Quantos Centros Espíritas existem no•  Quantos Centros Espíritas existem no•  Quantos Centros Espíritas existem no•  Quantos Centros Espíritas existem no•  Quantos Centros Espíritas existem no

Brasil?Brasil?Brasil?Brasil?Brasil?

Cadastrados junto à Federação Espírita Brasilei-

ra há 15 mil Centros Espíritas.

•  Os Espíritos sabem todas as coisas?•  Os Espíritos sabem todas as coisas?•  Os Espíritos sabem todas as coisas?•  Os Espíritos sabem todas as coisas?•  Os Espíritos sabem todas as coisas?

Os Espíritos são as almas dos homens que já

perderam o corpo físico. A exemplo do que observa-

mos na Humanidade encarnada, o conhecimento que

eles têm é correspondente ao seu grau de adiantamen-

to moral e intelectual. A morte é uma passagem para a

vida espiritual e não dá valores morais ou de inteligên-

cia a quem não os tem.

•  Os Espíritos podem reencarnar em cor-•  Os Espíritos podem reencarnar em cor-•  Os Espíritos podem reencarnar em cor-•  Os Espíritos podem reencarnar em cor-•  Os Espíritos podem reencarnar em cor-

pos de animais?pos de animais?pos de animais?pos de animais?pos de animais?

Não. Os Espíritos evoluem sempre. Em suas

múltiplas existências corpóreas podem estacionar, mas

nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectu-

al e moral depende dos esforços que façam para chegar

à perfeição.

•  Espiritismo é o mesmo que U•  Espiritismo é o mesmo que U•  Espiritismo é o mesmo que U•  Espiritismo é o mesmo que U•  Espiritismo é o mesmo que Umbanda oumbanda oumbanda oumbanda oumbanda ou

Candomblé?Candomblé?Candomblé?Candomblé?Candomblé?

Não. O Espiritismo é uma doutrina que surgiu

na França, em 1857. O Candomblé (de origem africa-

na) e a Umbanda (originária do Brasil) são doutrinas

espiritualistas.

•  •  •  •  •  TTTTTodos os Espíritos são iguais?odos os Espíritos são iguais?odos os Espíritos são iguais?odos os Espíritos são iguais?odos os Espíritos são iguais?

Não. Os Espíritos pertencem a diferentes or-

dens, conforme o grau de perfeição que tenham alcan-

çado: Espíritos Puros, que atingiram a perfeição máxi-

ma; Bons Espíritos, nos quais o desejo do bem é o que

predomina; Espíritos Imperfeitos, caracterizados pela

ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferio-

res.

•  Somente pelo Espiritismo se pode ter con-•  Somente pelo Espiritismo se pode ter con-•  Somente pelo Espiritismo se pode ter con-•  Somente pelo Espiritismo se pode ter con-•  Somente pelo Espiritismo se pode ter con-

tato com os Espíritos?tato com os Espíritos?tato com os Espíritos?tato com os Espíritos?tato com os Espíritos?

Não. As relações dos Espíritos com os homens

são constantes e sempre existiram. Os bons Espíritos

nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da

vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resig-

nação. Os imperfeitos nos induzem ao erro.

CALENDÁRIO DE MAIO

01/05 - Sem atividades (Dia do Trabalho)
31/05 - Sem atividade (Preparação da Festa Juni-
na do Nùcleo)
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Chico Xavier em minha vida
RICARDO ROSSI ROBERTO

Amigos, minha lembrança maravi-

lhosa do querido Chico foi em 1976,

quando eu ainda tinha 8 anos. Foi quan-

do minha tia Aparecida Rossi (querida Tia

Cida), irmã de minha mãe (Antonia

Rossi), ambas já desencarnadas, estava com

o Chico em uma de suas visitas trimestrais

ou semestrais que sempre aconteciam em

Uberaba.

Na época minha mãe passava por

problemas obsessivos e mediunidade ain-

da não aflorada. Lembro que ela tinha

muitos desmaios, tonturas, chegava a cair

em casa sempre nas madrugadas ao ir ao banheiro... Lem-

bro-me muito bem dos fatos, pois meu pai trabalhava nas

madrugadas cantando em bailes de formatura e eu pre-

senciava os desmaios de minha mãe, no quarto, no ba-

nheiro, enfim, ficava muito assustado com o que ocorria.

E nenhum médico descobria o que ela tinha.

Foi neste dia em Uberaba, mais preci-

samente em 19/06/1976, que minha tia pe-

gou o Livro “Busca e Acharás” e pediu para o

Chico autografar. Foi quando ele (segundo

minha tia) olhou para ela e disse: “Leve este

livro para sua irmã Antonia em São Paulo.

Será muito útil a ela em seu caminho com a

espiritualidade”. Minha tia trouxe o livro para

minha mãe e ela, cheia de alegria,

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

WHAWHAWHAWHAWHATTTTTSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPA: 11 94345-1806A: 11 94345-1806A: 11 94345-1806A: 11 94345-1806A: 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.

aprofundou-se mais ainda na Doutrina e passou a frequen-

tar a Federação Espírita de São Paulo, fazendo os tratamen-

tos para sua melhora.

Uma história que eu jamais esquecerei. Grato ami-

go Chico! Este livro está comigo até hoje! Segue foto da

capa e dedicatória.
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O arado
EMMANUEL / CHICO XAVIER - LIVRO: PÃO NOSSO

“E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha

para trás é apto para o reino de Deus.” (Lucas, 9:62)

Aqui, vemos Jesus utilizar na edificação do Rei-
no Divino um dos mais belos símbolos.

Efetivamente, se desejasse, o Mestre criaria ou-
tras imagens.

Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deve-
res sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o
ensinamento em bases mais simples.

O arado é aparelho de todos os tempos. É pesa-
do, demanda esforço de colaboração entre o homem e
a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a
terra para que produza. Constrói o berço das semen-
teiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chu-
va, o sol e os adubos sejam convenientemente aprovei-
tados.

É necessário, pois, que o discípulo sincero tome
lições com o Divino Cultivador, abraçando-se ao ara-
do da responsabilidade, na luta edificante, sem dele
retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à “terra
de si mesmo”.

Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chu-
vas de misericórdia que caíram sobre nós e que se fo-
ram sem qualquer aproveitamento para nosso espíri-
to, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos

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

milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por
preferirmos a ociosidade e a indiferença.

Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo
de Jesus.

Um arado promete serviço, disciplina, aflição e
cansaço; no entanto, não se deve esquecer que, depois
dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e
celeiros guarnecidos.


