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Reuniões de estudo e mediúnicas

No Regulamento do Centro fundado por
Kardec está definido: Art. 1º — A Sociedade
tem por objeto o estudo de todos os
fenômenos relativos às manifestações
espíritas e suas aplicações às ciências morais,
físicas, históricas e psicológicas. São defesas
nela as questões políticas, de controvérsia
religiosa e de economia social.6 Kardec orienta
as reuniões e pequenos grupos, o que é válido
para grandes Centros, ou, para se criar Centros
menores nos bairros de uma cidade: Sendo o
recolhimento e a comunhão dos pensamentos
as condições essenciais a toda reunião séria...”
[...] “Uma reunião é um ser coletivo, cujas
qualidades e propriedades são a resultante
das de seus membros e formam como que um
feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá,
quanto mais homogêneo for. Toda reunião
espírita deve, pois, tender para a maior
homogeneidade possível.” [...] “Quanto mais
numerosa é a reunião, tanto mais difícil é
conterem-se todos os presentes. Ora, vinte
grupos, de quinze a vinte pessoas, obterão
mais e muito mais farão pela propaganda, do
que uma assembleia de trezentos ou de
quatrocentos indivíduos.6
Em O evangelho segundo o espiritismo, Kardec
descarta análises sobre Jesus e centraliza o
objetivo no ensino moral, que:
[...] conservou-se constantemente inatacável.

SEM KARDEC NÃO HÁ ESPIRITISMO
Revista a Senda - Antonio Cesar Perri de Carvalho ( Continuação)
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Diante desse código divino, a própria
incredulidade se curva. É terreno onde todos
os cultos podem reunir-se, estandarte sob o
qual podem todos colocar-se, quaisquer que
sejam suas crenças, porquanto jamais ele
constituiu matéria das disputas religiosas,
que sempre e por toda a parte se originaram
das questões dogmáticas.
[...] Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia
e dos autores sacros, em geral, por si sós são
ininteligíveis, parecendo alguns até
irracionais, por falta da chave que faculte se
lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa
chave está completa no Espiritismo...4

O Codificador não discrimina faixas etárias:
“[...] há homens de notória capacidade que
não a compreendem, ao passo que
inteligências vulgares, moços mesmo, apenas
saídos da adolescência, lhe apreendem, com
admirável precisão, os mais delicados
matizes.”4 Considera a mediunidade: Esse
dom de Deus não é concedido ao médium
para seu deleite e, ainda menos, para
satisfação de suas ambições, mas para o fim
da sua melhora espiritual e para dar a
conhecer aos homens a verdade”6 ; e sobre
o chamado “desenvolvimento”: “Ela se
manifesta nas crianças e nos velhos, em
homens e mulheres, quaisquer que sejam o
temperamento, o estado de saúde, o grau de
desenvolvimento intelectual e moral. Só
existe um meio de se lhe comprovar a
existência. É experimentar.6

Continua….



Prática social 

As práticas no contexto social foram previstas
pelo Codificador: [...] Se a ordem social colocou
sob o seu mando outros homens, trata-os com
bondade e benevolência, porque são seus
iguais perante Deus; usa da sua autoridade
para lhes levantar o moral e não para os
esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto
lhes possa tornar mais penosa a posição
subalterna em que se encontram.4

O Codificador é claro: A bandeira que
desfraldamos bem alto é a do Espiritismo
cristão e humanitário, em torno da qual já
temos a ventura de ver, em todas as partes do
globo, congregados tantos homens, por
compreenderem que aí é que está a âncora de
salvação, a salvaguarda da ordem pública, o
sinal de uma era nova para a humanidade.6

Continuação na próxima edição….
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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 - 10/2020

Doações e contribuições 10.000,00

Outras receitas 177,22

Total de entradas 10.127,22

Despesas com administração -250,00

Despesas com assistência social -8.706,17

Despesas com evangelização -106,78

Despesas com funcionária -2.787,27

Despesas com imóvel -362,61

Tarifas bancárias -69,65

Total de saídas -12.282,48

Resultado do mês -2.105,26



Querido leitor, dando continuidade aos
esclarecimentos das questões básicas do
espiritismo vamos abordar nesta edição a
seguinte questão:

O que é a caridade no espiritismo?

A caridade, essa palavra que o espírita
utiliza quase como lema na oração “Fora da
caridade não há salvação”, sabemos o que
realmente ela significa, tem alguma relação
com a palavra amor ou com o amor em si?
Veremos. Allan Kardec também quis
esclarecer o significado da palavra, e para
tal fez o seguinte questionamento ( questão
886 do Livro dos Espíritos)

“Qual o verdadeiro sentido da palavra
caridade, como a entendia Jesus”?

Benevolência para com todos, indulgência
para com as imperfeições dos outros,
perdão das ofensas. A caridade, portanto,
reflete o princípio cristão fundamental de
amor mútuo entre todos,
independentemente da situação em que se
encontrem, tendo aplicação no âmbito
moral e material. A caridade, segundo Jesus,
não se restringe à esmola, mas abrange
todas as relações com os nossos
semelhantes, quer se trate de nossos
inferiores, iguais ou superiores. Ela nos
manda ser indulgentes, porque temos
necessidade de indulgência, e nos proíbe
humilhar o infortúnio, ao contrário do que
comumente se pratica.

Caminhada na Doutrina Espírita
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Se um rico nos procura, atendemo-lo com
excesso de consideração e atenção, mas
se é um pobre, parece que não nos
devemos incomodar com ele. Quanto
mais, entretanto, sua posição é
lastimável, mais devemos temer
aumentar-lhe a desgraça pela
humilhação. O homem verdadeiramente
bom procura elevar o inferior aos seus
próprios olhos, diminuindo a distância
entre ambos.Já no Evangelho Segundo
Espiritismo através do grande apóstolo
Paulo temos: “Meus filhos”, na máxima:
Fora da caridade não há salvação, estão
encerrados os destinos dos homens, na
Terra e no céu; na Terra, porque à
sombra desse estandarte eles viverão em
paz; no céu, porque os que a houverem
praticado acharão graças diante do
Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a
luminosa coluna que guia o homem no
deserto da vida, encaminhando-o para a
Terra da Promissão. Ela brilha no céu,
como auréola santa, na fronte dos
eleitos, e, na Terra, se acha gravada no
coração daqueles a quem Jesus dirá:
Passai à direita, benditos de meu Pai.
Reconhecê-los-eis pelo perfume de
caridade que espalham em torno de si.
Nada exprime com mais exatidão o
pensamento de Jesus, nada resume tão
bem os deveres do homem, como essa
máxima de ordem divina…

Continua...

Luciana L.
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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.

Meu amigo agradeça a Deus haver
permitido que pudésseis gozar a luz do
Espiritismo. Não é que somente os que a
possuem hajam de ser salvos; é que,
ajudando-vos a compreender os ensinos
do Cristo, ela vos faz melhores cristãos.
Esforçai-vos, pois, para que os vossos
irmãos, observando-vos, sejam induzidos
a reconhecer que verdadeiros espíritas e
verdadeiros cristão são uma só e a
mesma coisa, dado que todos quantos
praticam a caridade são discípulos de
Jesus, sem embargo da seita a que
pertençam”. – Paulo, o apóstolo. (“Paris,
1860”.).(O Evangelho segundo o
Espiritismo > Capítulo XV - Fora da
caridade não há salvação item 10).

Na questão posterior 887 , Kardec logo
pergunta sobre o amor ao nossos
inimigos.

“Amai aos vossos inimigos”. Ora, um
amor pelos nossos inimigos não é
contrário às nossas tendências naturais,
e a inimizade não provém de uma falta
de simpatia entre os Espíritos?

Sem dúvida responde-nos os Espíritos,
não se pode ter, para com os inimigos, um
amor terno e apaixonado. E não foi isso
que o Cristo quis dizer. Amar aos inimigos
é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o
bem. É assim que nos tornamos
superiores; pela vingança nos colocamos
abaixo deles.” E depois continua na
questão 888.

(Continuação)


