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Editorial 
 

 No mês de setembro, chuvas fortes e vendavais 
deixaram muitos desabrigados em Marília e região e, 
sempre que ocorre uma tragédia ou catástrofe natu-

ral, indagamos quais são as causas destes acontecimentos. 
Seria um castigo de Deus ou o acaso agindo em nossas vi-
das? 
Kardec em “O Livro dos Espíritos” fez esses questionamentos 
com os Espíritos da Codificação no capítulo VI: Lei de Destru-
ição e, na questão 737, eles nos esclarecem que os flagelos 
destruidores são ferramentas evolutivas, ou seja, eles impul-
sionam a transformação moral das pessoas. Além disso, os 
Espíritos explicam que esses flagelos mudam, algumas ve-
zes, o estado de uma região e, no futuro, o resultado positivo 
será percebido. 
Nesse sentido, a Doutrina Espírita, cumprindo seu papel de 
consoladora, elucida que não existe injustiça Divina, pois 
Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coi-
sas, é soberanamente justo e bom. Suas leis são perfeitas, 
não há equívoco ou acaso, de tal maneira que as aparentes 
injustiças e sofrimentos são utilizados pela dinâmica da lei 
Divina para o aprimoramento do Espírito imortal. Portanto, as 
causas das nossas aflições atuais podem estar nos atos pra-
ticados por nós no passado, em outras reencarnações, con-
forme nos explica Kardec no capítulo V: Bem aventurados os 
aflitos / Causas anteriores das aflições em: O Evangelho Se-
gundo O Espiritismo. 
Além disso, podemos observar que, por trás da ocorrência 
dolorosa, sempre eclode o amor, que se manifesta na solida-
riedade e fraternidade do auxílio material e moral da socieda-
de. 
O que parece destruição é na verdade uma transformação e 
um estado passageiro da humanidade, inserida em um mun-
do de provas e expiações. No futuro, quando todos tiverem 
suas ações pautadas no Evangelho de Jesus, esses correti-
vos morais estarão dispensados. 

 

Reflexão do Bimestre 
 
 "O Evangelho é o sol da Imortalidade  
que o Espiritismo reflete, 
com sabedoria,  
para a atualidade do mundo." 

 Livro: Vinha de Luz  
(Emmanuel / Chico Xavier) 

N 
Eventos do Núcleo 
 
• Desde 5 de outubro está em andamen-
to o Estudo do livro Paulo e Estevão, de 
Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 
O trabalho é conduzido por Karina Ra-
faelli e Tércio Vicari e tem vagas aber-
tas. 
 
• 16/10, 20h às 22h30, e 17/10, 14h às 
16h30: Curso e Reciclagem de Passes 
com Christiane Munhós e Karina Rafael-
li. Não é preciso inscrição antecipada. 
 
• 11/11, 20h: Evento Comemorativo da 
USE Intermunicipal Marília pelos 150 
anos da obra O Céu e o Inferno, de Al-
lan Kardec. Haverá uma palestra com o 
escritor e orador espírita, Orson Peter 
Carrara, de Matão. 
 
• 30/11, às 20h: Lançamento do livro 
Lições de Nosso Lar, pela editora Mi-
thos. O autor é Breno Ortiz Tavares 
Costa.  
A obra é uma análise didática dos ensi-
namentos trazidos por Nosso Lar, de 
Chico Xavier (pelo Espírito André Luiz). 
O custo de R$ 25,00 será revertido para 
a ONG Projeto Semear Marília.  
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Palavra do Espírita 
 

Jesus no Leme         (Breno O.T. Costa) 

Atualmente vivemos vários focos de crise, no âmbito internacio-
nal e nacional. Natural num mundo ainda de provas e expia-
ções. Guerras entre nações, barbáries inarráveis, miséria, vio-
lência e doenças. No país, a cada dia há mais notícias sobre 
corrupção e a atual crise econômica. Mas o que a Doutrina Es-
pírita ensina a respeito? Como devem ser nossos atos? Está 
claro no “O Livro dos Espíritos” que a lei de evolução é constan-
te (questão 783). Porém, na mesma questão há a advertência: 
“Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. 
Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto 
deveria, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico 
ou moral que o transforma”. 
Disso decorre que devemos ter total confiança na evolução da 
humanidade (ela sempre ocorre). Basta analisar os últimos 150 
anos (escravidão, submissão feminina, guerras mundiais, holo-
causto, etc). De outro lado, percebemos que quando há uma 
lentidão muito grande na evolução, ocorrem fatos para acelerar 
o progresso da forma que está programado por Deus e seu 
emissário divino, Jesus. 
Evidente, portanto: se há alguma crise, ela existe por ser ne-
cessária e o importante é pensar a respeito de nossas condu-
tas. No que precisamos despertar nossa consciência. No que 
essa crise chama nossa atenção? Até então, em nosso país, o 
“jeitinho brasileiro” vem classificando de espertos os que tiram 
vantagens. Uma certa elasticidade moral. Será que não deve-
mos aproveitar para repensar nossos valores, no que ensina-
mos aos nossos filhos e em como contribuir para um país me-
lhor?  
Não adianta o desgaste sobre posições políticas e brigas parti-
dárias. Somos todos Espíritos imperfeitos, logo, nossos gover-
nantes também o são. A melhor forma de ajudarmos nosso 
país,o mundo e a nós mesmos é procurar seguir uma vida cor-
reta, não aceitando as menores corrupções (produtos piratas, 
sonegação de impostos, atestados falsos, “gato” de luz ou TV, 
dar e receber propinas, etc). Construindo uma nova ideologia, 
segundo a qual quem é honesto não é bobo, e sim esperto, 
porque vive em sintonia com Evangelho. 
Ora, se não conseguimos seguir as leis básicas de civilidade 
num mundo de provas e expiações, como querer viver num 
mundo mais evoluído? Ser de bem não é só ser correto dentro 
do centro espírita, mas, principalmente, na vida em sociedade.  
Além disso, a Doutrina nos ensina a força dos pensamentos e 
da oração. Vamos auxiliar, orando para todos e evitemos divul-
gar mensagens de ódio e raiva, que produzem mais energia 
densa e negativa, prejudicando a atmosfera psíquica e piorando 
a situação. Vamos orar inclusive para nossos governantes, de 
todas as escalas e partidos, porque esses Espíritos imperfeitos 
têm a enorme responsabilidade de dirigir milhões, sendo alvos 
permanentes das inteligências ainda renitentes no mal.  
Confiemos! Jesus está no leme, no mundo físico e espiritual. 
Façamos nosso melhor em nosso círculo de atuação, pergun-
tando-nos “como posso ajudar a comunidade?” E não “como a 
comunidade pode me ajudar?”. Fiquemos firmes na trilha do 
Bem e na reforma íntima, estudando as lições sublimes da espi-
ritualidade, seguindo o Evangelho e praticando a caridade. Afi-
nal, nosso Pai Criador é infinita bondade e sabedoria, habitando 
e governando todas as dimensões, de todos os universos, em 
todos os tempos! No que afirmamos: não cai uma folha sem 
que Deus saiba! 
 

Educação Espírita  
Infantojuvenil 

NEAP 
 

 
A Educação Espírita Infantojuvenil do NEAP 
promoveu um piquenique para proporcionar a 
vivência dos temas desenvolvidos nas aulas e 
confraternizar os evangelizandos, pais e volun-
tariado.  
O 1º Neapic foi realizado num domingo de 
agosto, no condomínio residencial de uma das 
evangelizadoras, compartilhando comes e 
bebes num quiosque e com direito a campo, 
parque, trilha e cachoeira.  
De acordo com a presidente do Núcleo e uma 
das responsáveis pelo grupo de pais da Evan-
gelização, Christiane Munhós, a atividade 
atendeu a todas as expectativas de qualidade 
de vida e exercício fraterno. “Houve alimenta-
ção saudável, gentilezas e conversas positi-
vas, contato com a natureza, diversão sem 
poluir e descoberta e redescoberta de brinca-
deiras que dispensam a tecnologia e utilizam o 
corpo”. O evento vai se repetir a cada semes-
tre. 

 

Folha Aberta 

 
A Folha Aberta é carinhosamente reservada 
aos nossos leitores.   
Tem a proposta de ser um espaço livre, onde 
possam ser incluídos comentários, reflexões, 
dúvidas e sugestões de forma resumida e 
construtiva.    
Convidamos os trabalhadores ou amigos do 
NEAP, seguidores da Doutrina Espírita e de-
mais interessados nessas páginas para que 
acrescentem a esse boletim informativo. Sua 
opinião pode nortear conteúdos da próxima 
Folha Amor e Paz.  
 
Faça isso através do e-mail  

nucleoespiritaamorepaz@gmail.com  
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Reportagens 
 

LIVRO 

 

Desmitificando o Mundo Espiritual 
 

 
No último dia 21 de setembro, o 
Núcleo Espírita Amor e Paz lançou 
a obra Desmitificando o Mundo 
Espiritual. O livro foi escrito pelo 
trabalhador do Núcleo, Breno Ortiz 
Tavares Costa, em conjunto com o 
estudioso da doutrina espírita Ema-
noel Tavares Costa, seu tio e orien-
tador. O conteúdo tem a proposta 
do “Despertar para uma nova cons-
ciência”, conquistando o leitor por 
sua abordagem didática e concreta.   
O livro inicia o conteúdo por Deus, 
Espíritos e o que seriam Anjos, 
Demônios e Dragões. Descreve o 
mundo espiritual, o corpo espiritual, 
explica a vida em outras dimensões 
e a necessidade de reencarnação. 
Aborda a desencarnação, a influên-
cia dos Espíritos e as reuniões me-
diúnicas. De forma bastante didáti-
ca, responde a diversos questiona-
mentos e curiosidades, no que tan-
ge à organização social, econômica 
e polícia na Espiritualidade e nos 
Mundos Superiores. 
De acordo com os autores, o livro 
pretende contribuir com a nova fase 
do espiritismo, sem visões mitifica-
das. “A maioria das pessoas ainda 
acredita que o mundo espiritual é 
um lugar lúdico ou abstrato, mas 
não o é”. Breno e Emanoel lembram 
que as obras de Chico Xavier, em 
especial, iniciaram a revelação de 
que o mundo espiritual é tão mate-
rial quanto o da Terra, apenas em 
outra composição vibracional, exis-
tindo, em verdade, infinitas dimen-
sões paralelas. 
“Quando desencarnarmos, continu-
aremos a ser quem somos e habita-
remos dimensões em sintonia com 
a nossa natural íntima. Não há mor-
te propriamente dita, somente vida, 
ora nesta dimensão vibratória, ora 
nas demais. Quanto mais estuda-
mos isso, aumenta nossa tranquili-
dade e fé em Deus. Não por acaso, 
a Doutrina Espírita é o Consolador 
prometido por Jesus Cristo. Com 
conhecimento da verdade, nos liber-
tamos e passamos, efetivamente, a 
viver em sintonia com Deus”, men-
cionaram os autores. 
 

Autores 
Este é o segundo livro do juiz de 
Direito Breno Ortiz Tavares Costa, 
que escreveu o livro “Depressão, O 
que fazer?”, também com base na 
doutrina espírita. Ele é um dos fun-
dadores da ONG Projeto Semear 
(parceira do Núcleo Amor e Paz) e 
administrador da página virtual 
www.avidanomundoespiritual.com.br. 

Atualmente ministra o curso sema-
nal “Estudo das Obras do Espírito 
André Luiz”, no NEAP. Além de 
realizar palestras sobre a doutrina 
em Marília e fora da cidade. 
Emanoel Tavares Costa também é 
juiz de Direito, aposentado, e espíri-
ta desde sempre, tendo orientado 
Breno em suas escolhas profissio-
nais e de vida. Acumulou anos de 
dedicação ao NEAP e tem uma 
trajetória vinculada ainda a outras 
Casas, como a Comunidade Espíri-
ta Eurípedes Barsanulfo, o Grupo 
Espírita Casa do Caminho (São 
Paulo) e a Federação Espírita de 
Portugal, em Lisboa, onde passou 
um período para as aulas do mes-
trado científico em Ciências Jurídi-
co-Criminais, atualmente em fase 
de conclusão.  
“Meu pai desencarnou quando eu 
tinha um ano e meu tio Emanoel 
tornou-se um grande pai. Além de 
ser decisivo na minha formação 
particular e profissional, ele foi 
sempre meu orientador nos estudos 
espíritas”, contou Breno, que co-
memora o lançamento do livro junto 
com o tio. Em novembro, Breno 
lança ainda sua terceira obra, "Li-
ções de Nosso Lar" pela editora 
Mithos. 
Como adquirir o livro 
O livro Desmitificando o Mundo 
Espiritual, pela editora AVNME, 
pode ser adquirido no NEAP (rua 
Coronel José Brás, n° 682) pelo 
valor de R$ 25,00. Ou pelo site 
 www.avidanomundoespiritiual.com.br 
por R$ 30,00. O ebook custa R$ 
9,99. A renda total será revertida 
para a ONG Semear Marília 
(www.projetosemearmarilia.org.br). 
 

 
 

NEAP sediou lançamento 
do livro, que teve apre-
sentação do conteúdo 
pelos autores 
 
 

 
 

Livro responde a indaga-
ções sobre o plano espiri-
tual de forma didática e 
concreta 
 

http://www.avidanomundoespiritual.com.br/
http://www.avidanomundoespiritiual.com.br/
http://www.projetosemearmarilia.org.br/
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COMUNICAÇÂO 

 

USE Marília cria site voltado à união espírita 
 

Com foco na unificação das casas espíritas, a USE Intermu-
nicipal de Marília investe na comunicação como um dos 
meios de alcançá-la. A apresentação do site foi feita na 
última reunião de dirigentes das casas espíritas, sediada pelo 
NEAP em setembro. O 33º Encontro Regional de Dirigentes 
e outros eventos de relevância no estudo da doutrina espírita 
estiveram em pauta e passam a constar na página virtual. 
O objetivo da USE (União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo) é unir o movimento espírita, fortale-
cendo os trabalhadores, no estudo e divulgação da doutrina. 
A Intermunicipal de Marília engloba também os municípios de  

Vera Cruz, Oriente e Pompeia e realiza reuniões trimestrais.   
O último encontro dos membros aconteceu no Núcleo Espíri-
ta Amor e Paz, que tem trabalhadores na USE Marília. É o 
caso do presidente, Silvio José Lopes Garcia, que é 1º 
tesoureiro do NEAP. “Como a USE não possui sede própria, 
as reuniões acontecem em Casas alternadas, o que favorece 
o objetivo de unificação”, mencionou.  
A USE acredita que o site vai contribuir para aproximar as 
casas espíritas, assim como a página da USE no facebook e 
o cadastramento dos associados. A nova página virtual é 
www.usemarilia.com. A proposta é que divulgue eventos e 
assuntos do meio espírita. “Será como um mapa para busca 
de informações sobre as casas espíritas e suas atividades”, 
explicou Silvio Garcia. 
Entre os eventos divulgados está o 33º Encontro de Dirigen-
tes, a ser realizado pela USE Regional em Tupã, em 25 de 
outubro. A Intermunicipal Marília vai participar e posterior-
mente quer sediar o 9º Encontro de Monitores do ESDE 
(Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita).  
O site deve ajudar a atrair público para a palestra promovida 
pela USE Marília com o escritor e orador Orson Peter Carrara 
(Matão), pelos 150 anos da obra O Céu e o Inferno (Allan 
Kardec). O evento será no dia 11 de novembro, no NEAP, às 
20 horas.  
No próximo ano, a USE Intermunicipal promoverá o Encontro 
da Família Espírita Marília (EFEM), a Feira do Livro Espírita e 
a Feira da Solidariedade. Além de apoiar o Encontro de 
Evangelizadores de Bebês. 
A diretoria da USE Intermunicipal Marília é composta ainda 
por vice-presidente, Karina Rafaelli, 1º secretário, Danilo 
Lopes Bim, 2ª secretária, Halumi Saito, 1º tesoureiro, Valter 
Cavina Junior, e 2º tesoureiro, Sidney Doretto. 
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Jornalista Responsável: Ana Carolina Godoy / MTB: 31455  

  Espaço Fraterno 
 

• Rondelli NEAP 2ª Edição 
 
Estão à venda porções de Rondelli, para en-
trega em 21 e 22 de novembro. Os cupons, a 
R$ 20,00, estão com os trabalhadores da Casa 
ou no NEAP, de segunda a quinta, após às 
19h30, e aos domingos, das 9h às 11h.  
A renda será utilizada na construção de uma 
escolinha extracurricular no Jardim Cavallari, 
para crianças carentes da zona oeste. O proje-
to é da ONG Semear, parceira do NEAP. No 
local funcionará ainda um centro espírita, no 
período da noite. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Agenda NEAP: 
 
 
Curso Básico 
 

- Segunda, 20h, Módulo   
Evangelho. Passes às 21h. 
 
- Quarta, 20h, Módulo 
Doutrina (O Livro dos Espí-
ritos). Passes às 21h. 
 
- Quinta, 20h, Módulo 
Mediunidade (21h prática 
mediúnica reservada) 
 

Outras Atividades 

 
- Segunda, 20h: curso das 
obras de Emmanuel. 
- Terça, 20h: curso das 
obras de André Luiz.  
Passes, às 21h. 
- Quarta: 
19h10: GARI (Grupo de 
Atendimento para Refor-
ma Íntima) 
20h: EADE (Estudo Apro-
fundado da Doutrina Espí-
rita) 
- Sábado: 
15h: Mocidade (MEAP) / 
18h: Passes 
18h15: Estudo da mediu-
nidade e reunião mediúni-
ca reservada 
- Domingo, 9h30: Evange-
lização e Grupo de Pais. 

 

 Diretoria NEAP: 

                                           
Presidente :                  Vice-Presidente:            1ª Secretária:                 2ª Secretária                 1º Tesoureiro                   2º Tesoureiro                Diretor Jurídico                    Diretor de 

Christiane P.                Karina. K. Rafaelli         Maria Isabel                 Iara Patrícia                  Silvio Garcia                   Tércio Eugênio              Paulo Fernandes                 Atividades 

Munhós                                                               Vicari                           Desidério                                                                                                                                              Doutrinárias 

         Flávio Fogaça 

 

                   

http://www.usemarilia.com/

