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Editorial 
 

egundo os historiadores, em 274 d.C. o imperador 
romano Aureliano proclamou o ”25 de dezembro” 
como o dia do nascimento do sol invicto, o sol rei-

nando com seu calor no espaço, acima do inverno na Terra. 
Em 354 d.C. a festa cristã do natal foi instituída pelo bispo 
romano Libério, já que no Novo Testamento não há nenhuma 
referência concreta ao dia do nascimento de Jesus. 
Portanto, as comunidades cristãs buscaram inspiração nesse 
simbolismo do mito solar, fazendo uma alusão ao Cristo, co-
mo o sol da justiça e luz no mundo, uma referência ao calor 
do amor eterno de Jesus. 
Independente do dia real do nascimento do Governador Espi-
ritual do planeta Terra, a essência da comemoração do natal 
pelas antigas comunidades cristãs está no “calor do amor 
eterno do Cristo”. 
Nesse sentido, o que é mesmo o natal para nós cristãos da 
atualidade? 
Para muitos é um momento de reunião familiar, com trocas de 
presentes, exageros de consumos e conflitos na organização 
das festas, onde a personagem principal é o papai Noel. Pa-
rece que o sentido do natal que comemoramos não tem ne-
nhuma relação com o nascimento de Jesus e seus ensina-
mentos. 
No entanto, o convite que nos foi feito há mais de 2000 anos 
sempre se renova. Aceitemos esse convite amoroso de reno-
vação permanente, de reforma íntima. 
A solidariedade, a bondade, o perdão, a paz, a fraternidade, a 
caridade, enfim, o amor, devem ser os principais convidados, 
não só do natal, mas de todos os dias da nossa existência.  
Aproveitemos esse período natalino para uma reflexão sobre 
nossas atitudes em relação ao próximo e vamos comemorar, 
sim o natal, compreendendo os ensinamentos do Mestre, 
seus princípios amorosos e a sua proposta: a renovação mo-
ral da humanidade! 
Um feliz natal a todos, com Jesus nos corações. 
 

 

Reflexão do Bimestre  
 
“Não desperdices a oportunidade de demonstrar que o Natal de 

Jesus é permanente compromisso de amor entre os Céus e a 
Terra. Através Dele que se fez a ponte entre os homens e Deus” 

 
Divaldo Franco,  

pelo Espírito Joanna de Ângelis 

S 
Eventos do Núcleo 
 
• Estão à venda no Núcleo exemplares 
de Lições de Nosso Lar, um resumo de 
explicações sobre essa cidade espiritu-
al. O livro é o terceiro do escritor e tra-
balhador do NEAP e da ONG Semear, 
Breno Ortiz Tavares Costa, que fez o 
lançamento oficial em novembro.  
 
• 14/12, 20h: Palestra sobre Felicidade 
com o orador espírita e médico Antonio 
Braojos Dantas. 
  
• 22/12 a 3/01: Recesso geral do NEAP  
 
• No último dia 11 de novembro o orador 
espírita de Matão-SP, Orson Peter Car-
rara, palestrou no NEAP sobre o livro O 
Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O e-
vento, intermediado pela USE Marília, 
comemorou os 150 anos da obra.  
 

 

Esta edição 
• Palavra do Espírita:                              P. 2 
  O Convite Consolador        
• Evangelização Infantojuvenil 
• Folha Aberta 
 
• Reportagens:                                        P. 3 
  - Trabalhadores fazem fechamento anual 
  - Culto ecumênico tem participação do 
    Espiritismo 
 
• O Natal de Jesus (Emmanuel)             P. 4 
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• Agenda  /  • Diretoria   /  • Expediente 
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Palavra do Espírita 
 

O Convite Consolador 
 

Para caminharmos lado a lado com o con-
solador prometido (Espiritismo), mister se faz 
compreender a sua proposta de luz. Os espíritos 
superiores nos revelam que o entendimento da Lei 
Divina acontece à medida que aprendemos a nos 
depurar; percebemos então que é gradativo o tão 
almejado progresso do Espírito.  

A proposta do “consolador” de levantar o 
véu sobre muitos mistérios e dogmas, nos oferece 
recursos, não só para rever preceitos pretéritos, 
mas para reflexão sobre o nosso contexto atual, a 
fim de efetuarmos a ação efetiva no bem.  

Não obstante, há uma incansável luta para 
nos desvencilharmos dos arquétipos improdutivos, 
sobretudo no que se refere à primeira revelação, 
pois ainda trazemos dentro de nós um “Moisés”, 
não só na imposição da norma divina, mas na irre-
dutibilidade de uma ação, incompatível com evolu-
ção do espírito. 

Quando penetramos nos estudos compila-
dos de forma exímia por Allan Kardec, observa-
mos a necessidade de não nos fixarmos na “letra”, 
mas sim de abstrairmos do espírito, determinando 
a prática de ações e comportamentos condizentes 
ao seu destino de perfeição. 

A humanidade tende para a divindade, nos 
asseverou Paulo (apóstolo dos gentios), sujeita à 
lei do progresso, que incide sobre toda a criação. 
Após transitarmos por várias moradas no campo 
da inteligência, hoje temos uma consciência mais 
qualificada, com capacidade de arbitrar, avaliar, 
tomar decisões, e toda e qualquer atitude contra-
producente no campo da aquisição espiritual nos 
coloca em antagonismo com a Lei Divina. Quando 
isso ocorre, sofremos o impacto e evidenciamos 
que depende tão somente de nós, da própria von-
tade, o bom uso do livre arbítrio, sob pena de fi-
carmos a mercê do destino e da influência infeliz. 

Jesus, na sua presença indescritível de 
amor, elucida aos apóstolos que o Reino de Deus 
na Terra é Obra Divina no coração da criatura, e 
sabedor de que somos todos centelha divina, faz o 
convite para que cada um acenda a própria luz, 
convocando-nos para que tomemos a sua cruz e 
sigamo-lo. Em uma análise psicológica, a cruz a 
que se refere são os nossos vícios, culpas, erros 
do passado, conflitos... segui-lo é o caminho e a 
vida! “Conhecereis a verdade, e a verdade vos 
libertará”, é ele instigando-nos ao autoconheci-
mento. Eis o convite consolador, o convite da dou-
trina espírita. 
 

Tércio Eugênio Vicari. 

  Educação  
Espírita  
Infanto 

juvenil 
NEAP 

 

 

A coordenação da Evangelização 
Espírita Infantojuvenil do NEAP 
envolveu os pais e os evangeliza-
dores em uma ação social conjun-
ta.   
A proximidade do Natal impulsio-
nou o apadrinhamento de 30 alu-
nos do Restaurante Infantil, que 
atende crianças de baixa renda, de 
dois a cinco anos de idade, com 
educação infantil. E em período 
integral para que os pais possam 
trabalhar. 
Ao todo, as 95 crianças da entida-
de serão presenteadas por voluntá-
rios com roupas, calçado e um 
presente. A entrega pelo Papai 
Noel será feita neste mês, com 
uma festa para os pequenos. 
O ano de 2015 foi encerrado para a 
evangelização do Núcleo no dia 29 
de novembro com apresentação de 
coral e histórias contadas. A reto-
mada acontece no dia 14 de feve-
reiro. 

 

Folha Aberta 
 
Maria Muza pergunta: Qual a diferença entre prova e 

expiação? 
Neap responde: Emmanuel especifica que "A prova-

ção é a luta que ensina ao Espírito rebelde e preguiço-
so, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A 
expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um 
crime". Portanto, as provas sempre vão existir até para 
os bons Espíritos, são desafios evolutivos. A expiação 
ocorre para que o Espírito não se prejudique ainda 
mais, pelo mau uso do livre arbítrio. 

 
 A Folha Aberta é carinhosamente reservada aos nos-
sos leitores para comentários, dúvidas e sugestões 
pelo e-mail: 

nucleoespiritaamorepaz@gmail.com 
  

mailto:nucleoespiritaamorepaz@gmail.com
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 Reportagens 

PREPARAÇÃO/2016 
 

Trabalhadores fazem fechamento anual 
 

     

Espírito de cooperação e amizade harmonizou a reunião de trabalho, na 
preparação dos presentes para as responsabilidades e projetos de 2016 

 
 

FORMATURA 
 

Culto ecumênico tem partici-
pação do Espiritismo 

 
Em comemoração à formatura do 
curso de Medicina da Famema, a 
Igreja Santo Antonio realizou um 
culto ecumênico, como tem feito 
todos os anos. A celebração aconte-
ceu em 21 de outubro e teve a parti-
cipação da doutrina espírita. A vice-
presidente do NEAP, Karina Kase-
model Rafaelli, que é médica, foi 
convidada como representante. 
“A importância do diálogo inter-
religioso é imensa, pois traduz a 
verdadeira fraternidade. Cada seg-
mento compartilhando reflexões e 
respeitando as crenças e conceitos 
de cada um”, disse. Além da própria 
Igreja Católica, representada pelo 
padre da Igreja Santo Antonio, a 
Evangélica e o Budismo participa-
ram, através do pastor da Comuni-
dade Ágape e de um reverendo bu-
dista. A paróquia fazia uma missa 
católica pela formatura da Medicina, 
mas nos últimos anos abriu a própria 
“casa” a outras religiões. “É a quarta 
vez que participo de um evento ecu-
mênico e foi um momento de muita 
emoção, aumentada pelo grande 
carinho e acolhimento do padre Viní-
cius”, contou Karina. 
Corpo e Espírito 
Em sua fala com relação à Medicina, 
Karina destacou a necessidade de  

 
se aliar ciência e espiritualidade, 
reforçando a missão do médico co-
mo instrumento do amor Divino que 
deve buscar sempre a visão integral 
de quem atende. 
“O paciente não se limita ao corpo 
físico e devemos ter sempre em 
mente o olhar do Divino Médico Je-
sus, que não curava só corpos, mas 
penetrava no âmago da alma huma-
na, em suas verdadeiras dores”.  
Nesse sentido, a representante da 
doutrina espírita reforçou, a todos os 
presentes no culto, a grande impor-
tância dos médicos estarem sempre 
embasados, não só no conhecimen-
to, mas no Evangelho, “um compên-
dio de medidas que fortalecem o 
sistema imunológico da alma”. 
Karina K. Rafaelli é ultrassonografis-
ta e membro titular do Colégio Brasi-
leiro de Radiologia. Tornou-se espíri-
ta há 17 anos e há sete integra a 
equipe do NEAP. Atualmente é vice-
presidente da USE intermunicipal 
(União das Sociedades Espíritas). 
 

 

Os trabalhadores do NEAP par-
ticiparam da reunião de fecha-
mento anual no último dia 13 de 
novembro. A atividade visou 
motivar os participantes para o 
próximo ano, reorganizar a a-
genda de responsabilidades e 
apresentar novos projetos. Além 
de confraternizar os presentes.  
A 1ª secretária, Maria Isabel 
Vicari, abriu a reunião com uma 
fala sobre trabalho voluntário. “O 
trabalho mais importante é o que 
se faz verdadeiramente com 
amor”. Na sequência, a presi-
dente Christiane Munhós iniciou 
a reorganização da agenda para 
2016. 
Em princípio, há duas novidades 
para o próximo ano. A organiza-
ção de um grupo de Evangelho 
no Lar, que se deslocará até a 
residência das pessoas, e o 
incremento de materiais e o 
direcionamento dos cuidadores 
das crianças, durante as pales-
tras dos adultos. 
O Grupo de Evangelho no Lar, 
em fase de formação, será vol-
tado aos que estão com dificul-
dades em casa ou com dúvidas 
quanto à execução dessa oração 
semanal em família.  
Já o direcionamento dos cuida-
dores, com material de apoio 
preparado pela coordenadora da 
Educação Espírita Infantojuvenil, 
Paula Daher, visa a inserção de 
ensinamentos morais e espiritu-
ais nas brincadeiras dos “peque-
nos”, enquanto se divertem e se 
distraem para que os pais pos-
sam estudar e orar. 
Ao final da reunião, os trabalha-
dores se confraternizaram de 
forma amistosa e informal.  O 
NEAP entra em recesso no dia 
22 de dezembro e retoma as 
atividades em 3 de janeiro, exce-
to pela Evangelização Infantil, 
que permanece em férias nos 
domingos de dezembro, janeiro 
e no primeiro domingo de feve-
reiro, com retomada no dia 14 
desse mês.   
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O Natal de Jesus 
 

A Sabedoria da Vida situou o Natal de Jesus frente do 
Ano Novo, na memória da Humanidade, como que 
renovando as oportunidades do amor fraterno, diante 
dos nossos compromissos com o Tempo. 
Projetam-se anualmente, sobre a Terra os mesmos 
raios excelsos da Estrela de Belém, clareando a estra-
da dos corações na esteira dos dias incessantes, 
convocando-nos a alma, em silêncio, à ascensão de 
todos os recursos para o bem supremo. 
A recordação do Mestre desperta novas vibrações no 
sentimento da Cristandade. 
Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, 
em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz... 
Santas alegrias nos procuram a alma, em todos os 
campos do idealismo evangélico  
Natural o tom festivo das nossas manifestações de 
confiança renovada, entretanto, não podemos olvidar o 
trabalho renovador a que o Natal nos convida, cada 
ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos 
companheiros, que desistiram temporariamente da 
comunhão fraternal. 
E o ensejo de novas relações, acordando raciocínios 
enregelados com as notas harmoniosas do amor que o 
Mestre nos legou. 
E a oportunidade de curar as nossas próprias fraque-
zas retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer 
as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos 
da harmonia quebrada entre nós e os demais, em 

obediência à lição da desculpa espontânea, quantas 
vezes se fizerem necessárias. 
È o passo definitivo para a descoberta de novas se-
menteiras de serviço edificante, através da visita aos 
irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da 
aproximação com aqueles que se mostram inclinados 
à cooperação no progresso, a fim de praticarmos, mais 
intensivamente, o princípio do “amemo-nos uns aos 
outros”. 
Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim 
aparece o Ano Novo à nossa vida. 
O aniversário de Jesus precede o natalício do Tempo. 
Com o Mestre, recebemos o Dia do Amor e da Con-
córdia. 
Com o tempo, encontramos o Dia da Fraternidade 
Universal. 
O primeiro renova a alegria. 
O segundo reforma a responsabilidade. 
Comecemos oferecendo a Ele cinco minutos de pen-
samento e atividade e, a breve espaço, nosso espírito 
se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa 
vontade para com as criaturas, nas bases da Sabedo-
ria e do Amor. 
Não nos esqueçamos. 
Se Jesus não nascer e crescer, na manjedoura de 
nossa alma, em vão os Anos Novos se abrirão ilumi-
nados para nós. 

 
Autor: Emmanuel 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro: Fonte de Paz 
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  Espaço Fraterno 
 

• II Festival do Rondelli 
 
Estão à venda no NEAP e com trabalhadores 
da Casa as porções de um quilo de Rondelli, 
com entrega nos dias 12 e 13 de dezembro, 
das 14h30 às 18h e das 9h às 12h, respecti-
vamente. O preço é R$ 20,00. 
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 também funcionará um centro espírita. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Agenda do 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                                                              Vicari                                                                      Doutrinárias 

         Flávio Fogaça 

 
                   


