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Gostaríamos de convidar a todos para

mais um Bazar de Natal de nosso Núcleo que

ocorrerá no dia 7 de dezembro, das 10h às 17h!

Mais do que um belíssimo aconteci-

mento, nosso Bazar tem demonstrado o cari-

nho das tarefeiras de nossa Casa, que, vencen-

do suas dificuldades, possibilitam, ao final de

cada ano, a realização deste evento impecável e

repleto de alegria e energia positiva.

Como ocorre em todos os anos, nosso

Bazar de Natal apresenta grande variedade de

produtos artesanais: jogos de jantar, artigos em

madeira, pintura, crochê, jogos de mesa e ba-

nho, enfeites natalinos, toalhas decoradas, pa-

nos de prato e muito mais.

Também não podemos esquecer que, além das

belíssimas peças de artesanato que estarão à disposi-

ção de todos, vocês ainda poderão desfrutar da nossa

deliciosa lanchonete, repleta de doces e salgados, ca-

rinhosamente preparados pelos trabalhadores e tra-

balhadoras do Núcleo. E se quiser colaborar ainda mais

com nosso evento, poderá levar levar nesse dia um

prato doce ou salgado para incrementar ainda mais

a nossa festa!

Toda a arrecadação de nossos eventos tem como

objetivo, além da manutenção de nossa casa, o atendi-

mento às famílias carentes através de nossos trabalhos

de assistência social. Sabemos que para mantermos e

fazermos crescer as nossas atividades, necessitamos da

Bazar de Natal 2019
DA REDAÇÃO

colaboração de todos os amigos que freqüentam esta

Casa. É somente através das doações espontâneas dos

tarefeiros e assistidos e da participação dos mesmos nos

eventos realizados em nossa Casa, que conseguimos

manter a qualidade de nosso atendimento.

Contamos com a presença de vocês, de seus ami-

gos e familiares em nosso Bazar de Natal! Não percam:

sábado, 7 de dezembro, das 10h às 17h. Ajudem e di-

vulguem nosso evento!!!
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Dia da Consciência Negra
TRECHOS EXTRAÍDO DO SITE DA CASA DO CAMINHO (HTTPS://CASADOCAMINHO-PAE.ORG.BR/TEMAS-DOUTRINARIOS/DIA-DA-CONSCIENCIA-NEGRA)

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

SegunSegunSegunSegunSegunda-feirada-feirada-feirada-feirada-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 / 008:00 / 008:00 / 008:00 / 008:00 / 09:00 - 9:00 - 9:00 - 9:00 - 9:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

Anualmente, em 20 de novembro, o Brasil reme-
mora o Dia da Consciência Negra, não exatamente uma
data de celebração, mas de reflexão sobre o racismo
estrutural presente na sociedade, que segrega nossos ir-
mãos de caminhada, de forma explícita ou velada.

A data foi concebida em referência à morte de
Zumbi, herói nacional pela libertação de negros escra-
vizados e líder do Quilombo dos Palmares em Alagoas,
assassinado por bandeirantes em 20 de novembro de 1695.

A Doutrina Espírita é inequívoca ao nos colocar
todos como Espíritos criados iguais, com os mesmos
direitos perante as leis divinas. As diferenças sociais que
existem na experiência humana na Terra são decorren-
tes da inferioridade moral, que perpetra uma série de
desigualdades e injustiças, tal qual é o racismo.

Se somos todos iguais, por que, então, não con-
seguimos refletir esta crença na sociedade? As explica-
ções dos Espíritos se refletem no tecido social, político
e econômico, na inferiorização da população
negra, desvalorização de sua cultura, e invisi-
bilização de suas pautas. Todavia, tal retrato é
provisório, por mais que nos custe vislumbrar
um futuro de igualdade. O progresso da hu-
manidade é inescapável e passa necessariamente
pelo aprimoramento espiritual, que levará à eli-
minação das desigualdades sociais.

É imperativo que erradiquemos o racis-
mo, seja no cotidiano da vida ou na conduta
dentro do movimento espírita. A reflexão do
20 de novembro (e de todos os dias!) é de auto
exame de consciência, atentos à reprodução
proposital ou irrefletida de pensamentos, pa-
lavras ou ações que materializam o racismo na
sociedade. Tal atitude vigilante e atenta ao
outro, reflete a Lei de Justiça, Amor e Carida-
de, preconizada pelo Espiritismo.
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Algumas pessoas se questionam por que os espí-
ritas se dedicam à Assistência e Promoção Social, já que
sabem que as pessoas que nascem na pobreza, em tese,
estão resgatando débitos do passado.

A resposta nos parece simples.
Como cristãos, todos devemos atender aos en-

sinamentos do Cristo de fazer aos outros o que gosta-
ríamos que os outros nos fizessem.

Se é verdade que as pessoas devem resgatar seus
débitos junto às Leis Divinas, também o é que deve-
mos ajudar-nos mutuamente.

Jesus afirmou que são os doentes que necessitam
de médicos e não os sãos.

Assim, quem mais necessita de apoio e fraterni-
dade são aqueles que mais sofrem.

Jesus ensinou que somos todos irmãos. Anali-
sando sob esse ponto de vista, quem de nós, mesmo
sabendo que um irmão infringiu as leis, não busca to-
dos os meios de ajudá-lo?

Ademais, quem garante que, pela lei da reencar-
nação, o sofredor de hoje não é um familiar ou um afeto
do ontem?

O Evangelho de Jesus ensina que devemos amar
uns aos outros, como Ele mesmo nos amou. Não dis-

Fraternidade sempre
REDAÇÃO DO MOMENTO ESPÍRITA

WHAWHAWHAWHAWHATTTTTSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPSAPP DO NEAPAAAAA

Envie uma mensagem com seu nome para o nos-
so WhatsApp 11 94345-1806, participe do gru-
po “Avisos do Neapa” e receba nossos textos sem-
pre que algo importante acontecer em nossa Casa.

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

Por enquanto, não temos uma pessoa disponí-
vel para retornar as ligações ou responder mensa-
gens pessoais imediatamente. Agradecemos a com-
preensão de todos.

se que era para amarmos somente os que são felizes e
de nada necessitam.

Jesus ensina ainda, que tudo o que fizermos aos
necessitados, é a Ele mesmo que estamos fazendo.

Portanto, dar água a quem tem sede, alimento a
quem tem fome, agasalho a quem tirita de frio, é obri-
gação de todo cristão verdadeiro.

Visitar quem está no cárcere, quem sofre num
leito de hospital, nos asilos, manicômios, orfanatos e
outros tantos locais de sofrimento, é nosso dever de
fraternidade.

Se pensássemos de maneira diversa, ninguém de
nós visitaria um presídio, por exemplo. Pois, em tese,
todos os que estão detidos são devedores das leis e es-
tão cumprindo pena.

Como Deus não quer a morte do pecador, mas
o seu soerguimento, que sejamos nós a ajudá-lo a se
levantar e prosseguir adiante, em nome do Cristo, a
quem dizemos seguir.

Jesus sempre exemplificou o amor, mesmo que
alguns dos Seus seguidores não entendessem o fato de
Ele estar com gente de má vida e entre os enfermos de
toda ordem.

Assim, se é verdade que a cada um será dado se-
gundo as suas obras, todos estamos recebendo o que
merecemos, mas em nenhum lugar está escrito que não
devemos nos ajudar uns aos outros.

É esse, portanto, o motivo pelo qual devemos
envidar esforços para tornar menos áspera a caminha-
da daqueles que sofrem mais que nós.

* * *
“Desprezar a fraternidade de uns para com os

outros, mantendo a flama do conhecimento superior,
será o mesmo que encarcerar a lâmpada acesa numa torre
admirável relegando à sombra os que padecem, deses-
perados, ou que se imobilizam, inermes, em derredor”.



DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETORIA DO ORIA DO ORIA DO ORIA DO ORIA DO TRIÊNIO 2019 a 2021TRIÊNIO 2019 a 2021TRIÊNIO 2019 a 2021TRIÊNIO 2019 a 2021TRIÊNIO 2019 a 2021

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:Diretores de Áreas:Diretores de Áreas:Diretores de Áreas: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; Diretoria de Patrimônio: Ronaldo Ruiz Padilla e Antonio Carlos Mornatti; Diretoria Jurídica: Adriana Feltrin

Conselho FConselho FConselho FConselho FConselho Fiscal:iscal:iscal:iscal: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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Ansiedades
EMMANUEL / CHICO XAVIER - LIVRO: PÃO NOSSO

“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele
tem cuidado de vós.” (I Pedro, 5:7)

As ansiedades armam muitos crimes e jamais
edificam algo de útil na Terra.

Invariavelmente, o homem precipitado conta
com todas as probabilidades contra si.

Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as
lições de paciência da Natureza, em todos os setores do
caminho humano.

Se o homem nascesse para andar ansioso, seria
dizer que veio ao mundo, não na categoria de traba-
lhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem
remissão.

Se a criatura refletisse mais sensatamente reco-
nheceria o conteúdo de serviço que os momentos de
cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acen-
tuado valor, os patrimônios próprios.

Indubitável que as paisagens se modificarão in-
cessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas
desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequa-
da, na alegria ou na dor; contudo, representa impositivo
da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente, na
direção do bem.

A ansiedade tentará violentar corações generosos,
porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos

obscuros e problemas de solução difícil; entretanto, não
nos esqueçamos da receita de Pedro.

Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em
Nosso Pai Celestial, porque o Divino Amor cogita do
bem estar de todos nós.

Justo é desejar, firmemente, a vitória da luz,
buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a
união com os planos superiores, insistir por sintonizar-
se com as esferas mais altas. Não olvides, porém, que a
ansiedade precede sempre a ação de cair.

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
débito ou através de de-
pósito em conta ban-
cária: Itaú (341),
agência 0644, conta
corrente nº 06889-2.


