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Meu Caminho Pela Evangelização Infantil
Valkiria Takahara

“É pela educação que as gerações se transformam e
aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário
homens novos. Por isso, a educação desde a infância é
de importância capital.” Léon Denis (Depois da morte)
"As crianças são os seres que Deus manda a novas
existências.”(LE 385)

O Núcleo Espírita Assistencial Paz e Amor possui a
Evangelização Espírita da Infância desde de sua
constituição, iniciada aos cuidados da irmã
Alacoque e da Cida. Esse trabalho já passou nas
mãos de muitos corações preciosos como da D
Nícia, D Alcione, Silvana e outros mais, desculpe se
não cito todos. Também passaram diversas
crianças, muitos tarefeiros de hoje participaram e
hoje em dia contribuem na seara espírita.
Iniciei minha jornada junto às crianças em outro
centro, o IDEAL Espírita no Ipiranga, e o início de
aprendizado no Espiritismo na Aliança Espírita.
Porém diante da necessidade de encontrar um
centro mais próximo da minha residência, tive o
imenso prazer de me deparar com uma porta
singela e um modesto aviso de um núcleo espírita
na rua Muniz de Souza. Adentrei a casa para
conhecer e fui cativada pela sua energia pacífica e
amorosa. Durante o período de tratamento de
passes, recebendo o carinho da Vovó Felicidade,
me senti como que reencontrando corações
amigos. Busquei me informar sobre os trabalhos
da casa e tomei conhecimento da Evangelização
Infantil. Comecei a levar os meus filhos Eric,
Hector e Lívia, era o ano de 2006. Fui recebida
pelos braços carinhosos da nossa querida Sônia

Trabalho espetacular de amor e dedicação,
exemplo que busco seguir até hoje. Com uma
imensa alegria, meu marido Hugo se juntou a
nós na participação e no trabalho da
evangelização. Claro, como era de se esperar, foi
imediata a nossa união com essa tarefa. O meu
último filho Henry, acompanhou desde a barriga
e nasceu já participando da realização das aulas
e dos eventos maravilhosos que a Evangelização
proporciona para todos. Além de ser cativada
pelas pessoas,
pelas crianças...
como
aprendemos através da lição da convivência com
essas almas queridas e amigas, poder falar do
Evangelho de Jesus aos irmãos recém chegados à
Terra a fim de auxiliar na construção de um
homem de bem e em um mundo melhor, é
maravilhosa
oportunidade
de
sermos
instrumentos harmônicos com os acordes de
amor na sinfonia divina.
Parabenizo o Núcleo Paz e Amor pelos 50 anos
de muito acolhimento e fraternidade, a todos
que construíram ao longo dos anos essa
estrutura amorosa e agradeço por poder
participar dessa família bendita sob as bênçãos
de Jesus.

“(...) A tarefa da Evangelização Espírita Infanto-Juvenil
é do mais alto significado dentre as atividades
desenvolvidas pelas Instituições Espíritas, na sua
ampla e valiosa programação de apoio à obra
educativa do homem.” Bezerra de Menezes
(mensagem de 1982)
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CRIANÇA E FUTURO
Hoje, a criança é abençoado solo arroteado que
aguarda a semente da fertilidade e da vida, e se
necessariamente atendida pela caridade libertadora
do Evangelho de Jesus, nas bases em que a
Codificação Kardequiana o restaurou, é o celeiro
fecundo, que se abarrota de esperanças para o
futuro.
Criança que se evangeliza - adulto que se levanta no
rumo da felicidade porvindoura. Todo investimento
de amor, no campo da educação evangélica, tendo
em vista a alma em trânsito pela infância corporal,
é valiosa semeada de luz que se multiplicará em
resultados de mil por um…
Ninguém pode empreender tarefas nobilitantes,
tendo as vistas voltadas para a Era Melhor da
Humanidade, sem um vigoroso empenho na
educação evangélica da criança.
Embora ela seja um Espírito em recomeço de
tarefas, reeducando-se, não raro, sob os
impositivos da dor em processo de carinhosa
lapidação, a oportunidade ditosa que surge hoje
como desafio e promessa de paz para o futuro.
Isto, porque sabemos que a infância é ensejo
superior de aprendizagem e fixação, cabendo-nos o
mister relevante de proteger, amparar e sobretudo
de conduzir as gerações novas no rumo do Cristo.
Esse cometimento desafio é-nos grave empresa,
por estarmos conscientizados de que o corpo é
concessão temporária e a jornada física um
corredor por onde se transita, entrando-se pela
porta do berço e saindo-se pela do túmulo, na
direção da Vida Verdadeira.

ATIVIDADES PRESENCIAIS DA CASA TEMPORARIAMENTE SUSPENSAS DEVIDO À
COVID-19
1º horário: abertura da Casa / 2º horário: início das atividades

Segunda-feira
19:00 / 20:00 - Curso ESDE - ONLINE
Terça-feira
19:00 / 20:00 - Atividades presenciais suspensas
Quarta-feira
19:00 / 20:00 - Palestra Espírita - ONLINE
20:00 / 20:30 - Estudo do Evangelho - ONLINE
Quinta-feira
13:30 / 14:30 - Atividades presenciais suspensas
19:00 / 20:00 - Atividades presenciais suspensas
Sexta-feira
19:00 / 19:15 - Atividades presenciais suspensas
Sábado
10:00 / 10:30 - Evangelização Infantil e Mocidade - ONLINE
Domingo
08:00 / 09:00 - Atividades presenciais suspensas

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 07/2020
Doações e contribuições
Outras receitas
Total de entradas
Despesas com administração
Despesas com assistência social
Despesas com Evangelização

CAMPANHA DE ALIMENTOS
●
●
●
●
●
●

Arroz
Feijão
Óleo
Café
Açúcar
Macarrão

Colabore
com um
componente da
cesta quando vier
a nossa Casa

11.592,00
303,60
11.895,60
-126,80
-13.007,64
-322,50

Despesas com funcionária

-2.763,02

Despesas com imóvel

-1.030,72

Tarifas bancárias
Total de saídas
Resultado do mês

-68,97
-17.320,35
-5.424,75
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A criança, à luz da Psicologia, não é mais o "adulto
em miniatura", nem a vida orgânica representa
mais a realidade única, face às descobertas das
modernas ciências da alma.
Ao Espiritismo, que antecipou as conquistas do
conhecimento, graças à revelação do Imortais,
compete ao superior ministério de preparar o
futuro ditoso da Terra, evangelizando a infância e
juventude do presente.
Em tal esforço, apliquemos os contributos da
mente e do sentimento, evocando o Senhor
quando solicitou que deixassem ir a Ele as
criancinhas, a fim de nelas plasmar, desde então,
mais facilmente e com segurança, o "reino de
Deus" que viera instaurar na Terra.
Reformador - Jun 1978
Espírito Bezerra de Menezes
Por Divaldo P. Franco

Caminhada na Doutrina Espírita
Chegamos finalmente no segundo semestre de
2020, no final do quinto mês desta fase desafiadora
de epidemia de COVID-19, e você já se perguntou o
que anda fazendo neste período, além dos afazeres
de casa, dos filhos, do trabalho entre outras
atividades do dia a dia?
Você já parou para refletir como está sua
caminhada na Doutrina Espírita?
Na outra edição do "Estamos Aqui" falamos da
oração, que é nossa grande arma para vencer os
desafios do dia a dia.
"A prece é o veículo dos fluidos espirituais mais
poderoso, e é como um bálsamo salutar para as
feridas da alma e do corpo. Atrai todos os seres
para Deus, e, de certo modo, faz a alma sair da
espécie de letargia em que se acha mergulhada,
quando esquece os deveres para com o Criador"
- São Bento, Revista Espírita, fevereiro de 1866 -

Nesta
edição
vamos
iniciar
alguns
esclarecimentos sobre a Espiritismo, para juntos
relembrar ou mesmo acrescentar nossos
conhecimentos desta reconfortante Doutrina.
Vamos então às questões.
Vocês conhecem a fundo a Doutrina Espírita?
Podemos começar com 2 questões básicas: 🤔
1. Você sabe o que é o espiritismo?
2.

O que é mais importante na Doutrina
Espírita?

Para dar as respostas vamos aos próprios textos
de Allan Kardec. Segue então as definições dos
espíritos amigos e do próprio codificador para a
primeira questão.
1.

O que é espiritismo?

“O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar
aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a
existência e a natureza do mundo espiritual e as
suas relações com o mundo corpóreo. Ele no-lo
mostra, não mais como coisa sobrenatural,
porém, ao contrário, como uma das forças vivas
e sem cessar atuantes da Natureza, como a fonte
de uma imensidade de fenômenos até hoje
incompreendidos e, por isso, relegados para o
domínio do fantástico e do maravilhoso. É a
essas relações que o Cristo alude em muitas
circunstâncias e daí vem que muito do que ele
disse permaneceu ininteligível ou falsamente
interpretado. O Espiritismo é a chave com o
auxílio da qual tudo se explica de modo fácil”.
(Allan Kardec, O Evangelho
Espiritismo, cap. I, item 5.)

segundo

o

Continua...
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"O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência
de observação e uma doutrina filosófica. Como
ciência prática ele consiste nas relações que se
estabelecem entre nós e os Espíritos; como
filosofia, compreende todas as consequências
morais que decorrem dessas mesmas relações.
Podemos defini-lo assim: O Espiritismo é uma
ciência que trata da natureza, origem e destino
dos Espíritos, bem como de suas relações com o
mundo corporal."
(Allan Kardec,
Preâmbulo.)

O
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na próxima edição daremos continuidade aos
nossos estudos. Fica aqui uma dica, caso não
estejam com tempo para ler que tal ouvir?
Sim, vamos ouvir os estudos enquanto
cozinhamos, dirigimos... enfim, enquanto
realizamos nossas atividades manuais.
Segue uma sugestão de link para estudos online:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQCLs_
UESpg9qxJ_oG_TpnjVEY-YV0SzH

que é o Espiritismo,

“O Espiritismo realiza o que Jesus disse do
Consolador prometido: conhecimento das
coisas, fazendo que o homem saiba donde vem,
para onde vai e por que está na Terra; atrai para
os verdadeiros princípios da lei de Deus e
consola pela fé e pela esperança.”
Allan Kardec (O evangelho
espiritismo – cap. VI – 4).

segundo

o

Conclusão
É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos
Espíritos Superiores, contidos nas obras de Allan
Kardec que constituem a Codificação Espírita: O
livro dos espíritos; O livro dos médiuns; O
evangelho segundo o espiritismo; O céu e o
inferno; e A gênese.
Bom meus caros amigos, hoje terminamos com
essas lindas definições;

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
CNPJ: 46.515.862/0001-58
Razão social: Núcleo Espírita Assistencial Paz e
Amor.
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