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Movimento e união

Kardec comentou em seu último discurso:
O laço estabelecido por uma religião, seja qual
for o seu objetivo, é, pois, essencialmente
moral, que liga os corações, que identifica os
pensamentos, as aspirações, e não somente o
fato de compromissos materiais, que se
rompem à vontade, ou da realização de
fórmulas que falam mais aos olhos do que ao
espírito. O efeito desse laço moral é o de
estabelecer entre os que ele une, como
consequência da comunhão de vistas e de
sentimentos, a fraternidade e a solidariedade,
a indulgência e a benevolência mútuas. É
nesse sentido que também se diz: a religião da
amizade, a religião da família. Se é assim,
perguntarão, então o Espiritismo é uma
religião?
Ora, sim, sem dúvida, senhores! No sentido
filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós
nos vangloriamos por isto, porque é a
Doutrina que funda os vínculos da
fraternidade e da comunhão de pensamentos,
não sobre uma simples convenção, mas sobre
bases mais sólidas: as próprias leis da
Natureza. [...] Não tendo o Espiritismo
nenhum dos caracteres de uma religião, na
acepção usual da palavra, não podia nem
devia enfeitar-se com um título sobre cujo
valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis
por que simplesmente se diz: doutrina
filosófica e moral.7

SEM KARDEC NÃO HÁ ESPIRITISMO
Revista a Senda - Antonio Cesar Perri de Carvalho ( Continuação)
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O Codificador destaca que sendo uma
religião diferente das tradicionais: Qual é,
pois, o laço que deve existir entre os
espíritas? Eles não estão unidos entre si por
nenhum contrato material, por nenhuma
prática obrigatória. Qual o sentimento no
qual se deve confundir todos os
pensamentos? É um sentimento todo moral,
todo espiritual, todo humanitário...7
Em livro sobre o Centro Espírita, analisamos
casos concretos e bem sucedidos com base
em Kardec e reiteramos que é o momento
significativo para um novo entendimento, de
incentivo à reflexão, à conscientização e à
ativa participação dos encarnados¹; sendo
coerentes com o Codificador: “[...] o que
caracteriza a revelação espírita é o ser divina
a sua origem e da iniciativa dos Espíritos,
sendo a sua elaboração fruto do trabalho do
homem”. 3

Referências: 1) Carvalho, Antonio Cesar Perri. Centro
espírita. Prática espírita e cristã. 1.ed. São Paulo: USE.
196p. 2) Franco, Divaldo Pereira. Alertas sérios de Divaldo.
Página eletrônica do GEECX: http://grupochicoxavier.
com.br/alertas-serios-divaldo/ (consulta em 26/07/2020).
3) Kardec, Allan. Trad. Imbassahy, Carlos de Brito. A
gênese. 1.ed. Cap. I, item 13. São Paulo: FEAL. 4) Kardec,
Allan. Trad. Ribeiro, Guillon. O evangelho segundo o
espiritismo. 1.ed.esp. Apresentação; Cap. XVII, item 3; Rio
de Janeiro: FEB. 5) Kardec, Allan. Trad. Ribeiro, Guillon. O
livro dos espíritos. 78.ed. Q.930; Conclusão V. Rio de
Janeiro: FEB. 6) Kardec, Allan. Trad. Ribeiro, Guillon. O livro
dos médiuns. 80.ed. 1a parte, cap.III, Item 28; Parte 2: Cap.
XVII, item 200; Cap. XXIX, itens 220, 331, 332, 348, 350;
Cap. XXX. Brasília: FEB. 7) Kardec, Allan. Trad. Abreu Filho,
Júlio. Revista espírita. Ano IX, V.4. Abril de 1866; Ano XI.
V.12. Dezembro de 1868. São Paulo: Edicel.



Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade
de aprender, trabalhar e servir.

O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna
no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais
claros para a necessária ascensão.
Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a

convocar-te para execução de velhas promessas, que ainda
não tiveste a coragem de cumprir.
Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o

caminho da reconciliação.
Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie

a estrada para frente.
Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas

obrigações e planta o bem com destemor para a colheita
do porvir.
Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria

serena da consciência feliz no dever bem cumprido.
Novo Ano! Novo Dia!

Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles
que te não entenderam até agora.

Recorda que há mais ignorância que maldade, em torno
de teu destino.

Não maldigas, nem condenes.
Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado,

na inquietude da escuridão.
Não te desanimes, nem te desconsoles.

Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados
pelo frio do desencanto ou da indiferença.
Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco

e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso,
repete-nos de hora a hora:
Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti

mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo,
esperando pela doce alegria da porta aberta de teu
coração.

CARTA DE ANO NOVO
Emmanuel - Livro -Vida e Caminho - Chico Xavier.
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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 

CAMPANHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Devido ao momento que estamos vivenciando o 
auxílio para montagem de cestas básicas está 
ocorrendo com base nas doações financeiras 
que recebemos de acordo com as campanhas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 11/2020

Doações e contribuições 8.140,00

Total de entradas 8.140,00

Despesas com assistência social -9.333,57

Despesas com funcionária -2.769,67

Despesas com imóvel -222,27

Tarifas bancárias -80,60

Total de saídas -12.406,11

Resultado do mês -4.266,11



Caros na edição de novembro ficamos por
finalizar os estudos sobre caridade X amor e
paramos na questão 888

Então vamos lá:

“Que pensar da esmola?

O homem reduzido a pedir esmolas se
degrada moral e fisicamente: se embrutece.
Numa sociedade baseada na lei de Deus e
na justiça, deve-se prover a vida do fraco,
sem humilhação para ele. Deve-se assegurar
a existência dos que não podem trabalhar
sem deixá-los à mercê do acaso e da boa
vontade.”

(888 – a) “Então condenais a esmola?

Não, pois não é a esmola que é censurável,
mas quase sempre a maneira por que ela é
dada. O homem de bem, que compreende a
caridade segundo Jesus, vai ao encontro do
desgraçado sem esperar que ele lhe estenda
a mão.

A verdadeira caridade é sempre
boa e benevolente; tanto está no ato
quanto na maneira de fazê-la. Um serviço
prestado com delicadeza tem duplo valor;
se o for com altivez, a necessidade pode
fazê-lo aceito, mas o coração mal será
tocado. Lembrai-vos ainda de que a
ostentação apaga aos olhos de Deus o
mérito do benefício. Jesus disse:

“Que a vossa mão esquerda ignore o que faz
a direita”. Com isso, ele vos ensina a não
manchar a caridade pelo orgulho”.

Caminhada na Doutrina Espírita

Estamos 
Aqui!!!

Página  3Dezembro 2020

É necessário distinguir a esmola
propriamente dita da beneficência. O
mais necessitado nem sempre é o que
pede: o temor da humilhação retém o
verdadeiro pobre, que quase sempre
sofre sem se queixar. É a esse que o
homem verdadeiramente humano sabe
assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos
outros, eis toda lei, divina lei pela qual
Deus governa os mundos. O amor é a lei
de atração para os seres vivos e
organizados, e a atração é a lei de amor
para a matéria inorgânica. Não olvideis
jamais que o Espírito, qualquer que seja o
seu grau de adiantamento, sua situação
como reencarnado ou na erraticidade,
está sempre colocado entre um Superior
que o guia e aperfeiçoa e um inferior
perante o qual tem deveres iguais a
cumprir. Sede, portanto, caridosos, não
somente dessa caridade que vos leva a
tirar do bolso o óbolo que friamente
atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao
encontro das misérias ocultas. Sede
indulgente para com os erros dos vossos
semelhantes. Em lugar de desprezar a
ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-
os. Sede afável e benevolente para com
todos os que vos são inferiores; sede o
mesmo para com os mais ínfimos seres
da Criação, e tereis obedecido à lei de
Deus.”(São Vicente de Paulo).

Em grego antigo a palavra amor tem 3
significados, resumidamente cito as
definições baseada no conteúdo do site
https://feesp.com.br/2016/01/11/amor-
caridade-e-o-verdaeiro-espirita/

Continua...

Luciana L.



Caminhada na Doutrina Espírita

DIRETORIA DO TRIÊNIO 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. Diretores de Áreas: Diretoria de Assistência Espiritual: Alcione Camanho Frigoglietto; Diretoria de Assistência Social:

Luís Carlos Dias de Araújo; Diretoria de Divulgação: Loren Trotta Coelho; Diretoria de Ensino: Hugo Leonardo F. Rebello; Diretoria de Evangelização

Infantil e Mocidade: Valkíria Takahara Rebello; Diretoria de Eventos: Edson Carlos Barone; Diretoria de Patrimônio: Antonio Carlos Mornatti (Júnior) e

José Luiz Zboril ; Diretoria Jurídica: Adriana Feltrin. Conselho Fiscal: 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). Estamos Aqui!!! é um informativo do Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor” - Produção e editoração: Loren Trotta Coelho.
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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.

Amor Eros - relacionado ao amor
romântico, incluindo tudo, que visa o
prazer como o contato físico,
alimentação, energia, movimento,
alegria.

Amor Philos - Seria relacionado a um
amor fraterno, pessoas queridas,
Aristóteles associa a palavra ao fazer o
bem por alguém.

Amor Agape - Amor incondicional, amor
de entrega, baseado em
comportamentos e pela escolha, sem
esperar nada em troca.

Mas como dito anteriormente temos
muito mais conteúdo do que no resumo
das frases acima, mas com isso e com o
conteúdo das questões de Kardec, já
podemos ligar a palavra amor à palavra
caridade.

Para terminar essa associação gostaria
de deixar essa frase retirada da Revista
Espírita, agosto de 1860:

“Caridade: É o atributo especial da alma
que, em suas ardentes aspirações para o
bem, se esquece de si mesma e se
consome em esforços pela felicidade do
próximo.”

Até a próxima edição =)

(Continuação)


