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Editorial 
  
  
sperança significa o ato de esperar, de acreditar que alguma coisa 
muito desejada vai acontecer, pressupõe confiança e expectativa de 
felicidade. Em uma perspectiva cristã sobre as virtudes teológicas, a 

esperança tem relação direta com a fé e a caridade. Conforme diz Paulo de Tarso 
em algumas passagens, entre elas, “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e 
a caridade, destas três, porém a maior delas é a caridade” (I Coríntios 13:13).  

As três virtudes estão interligadas e, em O Evangelho segundo o Espiri-
tismo, capítulo XIX, item, 11, o Espírito Protetor José nos orienta que “A esperança 
e a caridade são consequências da fé, essas três virtudes são uma trindade inse-
parável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem suas promessas do 
Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Por-
que se não tendes fé que reconhecimento tereis e, por conseguinte, o amor. ” 

Com o espiritismo entendemos que a vida material é transitória, com suas 
dificuldades, sofrimentos e dores, vicissitudes que passam, elucidando a perspec-
tiva real da vida futura como a imortalidade da alma e as reencarnações sucessi-
vas. Nesse sentido, a fé raciocinada constrói e sustenta a esperança, funcionando 
como motivação para prosseguirmos com uma postura de enfrentamento da vida. 

A caridade, a maior dessas virtudes, que nos incita a vivência evangélica 
no dia a dia, irá consolidar a nossa expectativa de felicidade, concretizando a es-
perança. Jesus nos traz uma mensagem de esperança através da sua exemplifi-
cação e no Sermão do Monte, pelas bem-aventuranças. Não nos deixemos domi-
nar pelo desânimo, quando o fardo estiver pesado. Lembremos de suas sublimes 
orientações “Meu fardo é leve e meu jugo é suave.” Afinal, o fardo pesado é fruto 
das nossas más escolhas, dos vícios que ainda carregamos, da vontade mal diri-
gida e tantos outros pesos que sobrecarregam a alma. 

Entretanto, devemos seguir confiantes, renovando a esperança, pois te-
remos novas oportunidades de refazimento. Conforme orientação de Emmanuel no 
prefácio do Livro Esperança e Luz, psicografado por Chico Xavier, “A esperança é 
a força de compreender e esperar”. 

Em meio a um período de transição e transformação, permeado por difi-
culdades políticas, sociais e econômicas, saibamos “esperar”, observando os con-
selhos do Espírito Abigail no livro Paulo e Estêvão de Emmanuel / Chico Xavier, 
em resposta às indagações de Saulo de Tarso, frente às dificuldades que enfren-
tava: Ama, Trabalha, Espera e Perdoa. Prossigamos, com esperança, na certeza 
de que dias muito melhores virão. 

 
 

 

Reflexão do Bimestre  
 

“Jesus, na condição de Mestre Divino, sabe que os aprendizes  
nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são 
próprios da escola evolutiva e, por isto mesmo, a esperança 

é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de Amor.” 
 

(Mensagem de Emmanuel no livro Vinha de Luz, 
psicografado por Chico Xavier: ESPERANÇA) 

  

E 
 

Eventos do Núcleo 
 

 27/06, 20h: Palestra com o te-
ma “Há muitas Moradas na Ca-
sa de Meu Pai”, com o traba-
lhador e expositor espírita João 
Neto 

 
 25/07, 20h: Palestra com expo-

sitor de Bauru, Renato Vernas-
chi 

 

 Na primeira quinzena de agos-
to o NEAP lança o livro Em 
Busca da Felicidade. A obra foi 
escrita pelo Espírito Arshad, a-
través da psicografia de Breno 
Ortiz Tavares Costa, que é de 
Marília e trabalhador da Casa. 
Na ocasião haverá palestra e 
venda de exemplares a R$ 
30,00, com renda revertida pa-
ra a ONG Semear. 

 

 De 3 a 10 de junho a equipe de 
Atendimento Fraterno aos fre-
quentadores e trabalhadores 
do NEAP participou de uma re-
ciclagem. O curso visa manter 
a ajuda eficaz e dentro dos 
princípios da doutrina espírita. 
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Palavra do Espírita 
 

Caminho Espírita da Pacificação Política 
Emanoel T. Costa 

 

Nos idos de 1789 eclodia em França a rebelião popu-
lar que destituiu a monarquia e instaurou a república sob o 
slogan Liberdade, Igualdade e Fraternidade (liberte, égalité et 
fraternité). Este estandarte, entretanto, partiu de uma premis-
sa que se revelou errônea ao longo da história, a de que, 
sendo livres, os homens seriam iguais entre si e naturalmen-
te fraternos.  

A experiência mostrou que a liberdade e a igualdade 
só podem decorrer da fraternidade, entendida esta como 
sendo a expressão da mais pura caridade, a explicada por 
Paulo em sua epístola aos Coríntios (ESE, XV, 6 e 7) e tra-
duzida em condutas de abnegação, benevolência, indulgên-
cia, paciência, doçura, solidariedade com o sofrimento alheio. 
E por que?  

Porque a fraternidade se funda na lei cristã: fazer aos 
outros o que gostaria que a si mesmo fosse feito – não faça a 
outrem aquilo que não gostaria que os outros lhe façam. 
Pondo-se no lugar do outro (alteridade) devemos nos per-
guntar: se eu fosse ele, o que gostaria fosse feito por mim? 
Essa essência da fraternidade, entretanto, colide com o mai-
or mal do ser humano: o egoísmo. Se a recomendação fra-
terna diz que devemos ser todos por um e um por todos, a 
egoística limita-se a dizer que cada qual cuide de si mesmo. 
Mas dela, fraternidade, segue-se que, sendo fraternos os 
homens entre si, serão iguais. Por que?  

Porque não haverá privilégios, posições superiores e 
inferiores, todos se ajudarão e se tratarão como iguais. Mas 
o princípio da igualdade colide com outro sentimento humano 
maléfico, que é o orgulho. Com efeito, o orgulhoso jamais 
anuirá em ser igual aos que julga inferiores. Superados o 
egoísmo e o orgulho, instalada a fraternidade e, como con-
sequência lógica, a igualdade, a liberdade humana será am-
pla. Os homens não mais se olharão com desconfiança mú-
tua, não abusarão de sua liberdade para fraudar o próximo, 
pois reinará entre todos a lei do amor e da igualdade, de 
modo que serão livres para se ajudarem mutuamente. 

Como revela o ínclito Codificador do Espiritismo, 
“Esses três princípios são, pois, como o dissemos, solidários 
uns com os outros e se servem mutuamente de apoio; sem 
sua reunião o edifício social não poderia estar completo”. E 
isso porque a fraternidade sem a igualdade será falsa; a 
liberdade sem a fraternidade é igualmente impossível por-
que, não sendo fraternos, os homens a usarão para se impo-
rem uns aos outros; e a igualdade sem a fraternidade jamais 
será alcançada porque o orgulho os impelirão a se sobrepo-
rem aos seus semelhantes. 

Por essas razões o eminente Codificador recomenda 
que se inverta o slogan para que se trabalhe na base do 
edifício social, implantando-se primeiramente a Fraternidade, 
à qual se seguirá naturalmente a Igualdade para, finalmente, 
alcançarmos a Liberdade. Eis o caminho que a Doutrina Es-
pírita indica para que os homens edifiquem, na Terra, o Rei-
no de Deus, onde prevalecerá a Lei do Amor. 

 
OBRAS PÓSTUMAS, edição IDE, 1993, p. 231. 
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 Folha Aberta      nucleoespiritaamorepaz@gmail.com 

 
A amiga Stella Sornas pergunta: Quando o arrepen-

dimento chega pouco tempo antes do desercarne, sem 
tempo, nesta existência, de fazer o bem, o que ocorre? 
NEAP responde: O arrependimento sincero é uma 

atitude que sempre beneficia o Espírito infrator, seja na 
reencarnação ou no mundo espiritual. Atrai a miseri-
córdia divina e o auxílio dos amigos espirituais. Contu-
do, cada caso depende de vários fatores pessoais, 
como remorso, inimizades espirituais, atenuantes, 
enfim, fatores que gerem maior ou menor estado de 
perturbação. 
 

Acontece no próximo dia 19 
a 3ª Festa Junina do NEAP, desen-
volvida pela Educação Espírita In-
fantojuvenil do Núcleo, mas que 
envolve ainda outros trabalhadores 
da Casa nos preparativos, monta-
gem e realização do evento. Os 
frequentadores também participam 
e o resultado é uma grande oportu-
nidade de integração dos espíritas e 
fortalecimento do grupo, em prol do 
aprendizado espírita e do aprimo-
ramento pessoal.  

A Festa Junina é educativa, 
com a adaptação das brincadeiras 
típicas para a inserção de conceitos 
do Espiritismo. De acordo com o 
responsável pela Mocidade, Tércio 
Vicari, o arraial “nasceu” na Evan-
gelização Infantojuvenil, mas con-
quistou todos os trabalhadores do 
NEAP. 

Evangelizadores, alunos, 
pais e trabalhadores montam a 
festa junina, decoram o local, pro-
movem brincadeiras e vendem co-
mes e bebes. A Mocidade do Nú-
cleo participa com correios elegan-
tes e também nas barracas. O De-
partamento Infantil André Luiz, vin-
culado ao Núcleo, vende artesana-
tos para reverter fundo à confecção 
de enxovais para gestantes caren-
tes. 

A ONG Semear, que é par-
ceira do NEAP, marca presença na 
festa, com venda de guloseimas. A 
arrecadação vai para o atendimento 
às crianças em situação de vulne-
rabilidade social na zona oeste.  
Em 2014, o arraial foi feito na área 
externa do NEAP, mas ganhou 
maior proporção em 2015, sendo 
transferido para a rua Coronel José 
Brás, quase em frente ao Núcleo, 
que fica na esquina desta via. 

 

mailto:nucleoespiritaamorepaz@gmail.com
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 Reportagens 
 

REFORMULAÇÃO 

 

Curso de Mediunidade recomeça em novo formato 
 

     
           O NEAP traz neste ano um 
novo formato do curso de mediu-
nidade. O conteúdo básico, que 
até então tinha dois anos de du-
ração, foi compactado em 26 
aulas semanais, alinhando a ori-
entação mediúnica da Casa, que 
agora oferece o estudo de apro-
fundamento separadamente.  
           De acordo com a diretoria 
do Núcleo, o novo formato motiva 
os iniciantes a concluírem o pro-
cesso de aprendizagem básica da 
doutrina espírita. E acelera a o-
portunidade de participação nas 
reuniões mediúnicas, quando há 
necessidade. No entanto, essa 
participação depende ainda de 
outros critérios, como a conclusão 
dos demais módulos básicos: 
sobre O Evangelho Segundo o 
Espiritismo e sobre O Livro dos 
Espíritos, ambos escritos pelo 
codificador do Espiritismo, Allan 
Kardec.  
           O curso básico de mediu-
nidade é alicerçado no O Livro 
dos Médiuns (que também per-
tence ao Pentateuco de Allan 
Kardec), mas o responsável, An-
tonio Braojos Dantas, utiliza ainda 
outras obras e autores reconheci-
dos pela FEB (Federação Espírita 
do Brasil), enriquecendo e dina-
mizando as aulas.  
           O novo curso de mediuni-
dade teve início em 5 de maio e 
segue com encontros semanais 
todas as quintas-feiras, às 20 

horas, no salão principal do NE-
AP. Ao atingir a 26ª aula, o estu-
do será reiniciado em seguida, 
mas os interessados podem in-
gressar a qualquer tempo, não 
havendo inscrições ou limite de 
vagas.  
            A adesão ao estudo bási-
co de mediunidade é totalmente 
gratuita, assim como todas as 
atividades da Casa Espírita. O 
endereço do NEAP é rua Coronel 
José Brás, nº 682, no bairro Alto 
Cafezal.  
 
 

 
 
Dantas em primeira aula do novo 

formato de curso

                                      

 
  

FEIRA DO LIVRO 
 

USE Marília promove 
obras de autores locais 

  
Acontece de 21 a 26 de 

junho a 5ª Feira do Livro Espírita 
Chico Xavier. O evento, realizado 
pela USE Intermunicipal de Marí-
lia, envolve várias casas espíritas 
e promove obras também de au-
tores locais. O NEAP participa no 
trabalho voluntário e na exposição 
de exemplares escritos por espíri-
tas vinculados ao Núcleo. 

A Feira fica aberta à po-
pulação no Esmeralda Shopping, 
de 21 a 25 de junho, das 10h às 
22h, e no dia 26 (domingo), das 
11h às 22h, acompanhando o 
horário de funcionamento do cen-
tro de compras.  
            As casas espíritas envol-
vidas irão se revezar no trabalho 
voluntário, e o grupo do NEAP 
estará encarregado da sexta-feira 
(24). “A feira leva o Espiritismo 
para fora dos centros espíritas, 
divulgando a doutrina para a po-
pulação em geral. Daí a impor-
tância de estar em pontos estra-
tégicos, de grande circulação de 
pessoas, como o shopping”, con-
siderou a vice-presidente da USE 
Intermunicipal de Marília e do 
Núcleo Espírita Amor e Paz, Kari-
na Kasemodel Rafaelli.  

Autores locais 
O evento reúne uma 

grande seleção de títulos espíri-
tas. É a forma que a USE tem de 
favorecer o acesso das pessoas 
às obras romanceadas e de estu-
do religioso, filosófico e científico 
da doutrina, entre às quais haverá 
autores locais. Os escritores de 
Marília participarão da feira, esta-
belecendo uma aproximação com 
os leitores.   
• Alexandre Perez: quinta à noite 
• Breno Costa: sexta à tarde 
• Donizete Pinheiro: sábado cedo 
• Paulo Fernandes: sexta à noite 

 
Feira divulga e estimula o estudo 

da doutrina espírita 

EVANGELHO NO LAR 
 

GEL atende às solicitações 
 

O GEL (Grupo de Evan-
gelho no Lar) atende às solicita-
ções dos interessados em a-
prender e incorporar essa prática 
em sua rotina. 

Quem quiser o apoio da 
equipe para essa orientação 
prática domiciliar deve informar a 
secretaria do Núcleo e agendar a 
data. 
O GEL funciona às terças e quar-
tas-feiras, às 20 horas indo até a 

residência dos interessados. 
 O trabalho do Grupo é 
realizar o Evangelho no Lar junto 
com a família, exemplificando a 
prática e esclarecendo dúvidas.  
 O objetivo é que a oração 
em família continue a ser feita em 
dia e horário determinados pelos 
auxiliados do GEL, num compro-
metimento entre os moradores da 
casa e a espiritualidade. 
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78 ANOS 
 

NEAP comemora aniversário com 
Margarete Áquila 

 
No mês de agosto o NEAP estará em festa e 

vai comemorar o aniversário de fundação com a 
cantora Margarete Áquila, de São Paulo. Todos os 
trabalhadores, frequentadores e demais interessados 
são convidados a participar, gratuitamente, dessa 
apresentação musical. 

O aniversário do Núcleo Espírita Amor e Paz 
é em 13 de agosto e Margarete vai realizar sua pa-
lestra cantada exatamente nesta data que, em 2016, 
será um sábado. A cantora, que também é matemá-
tica e psicanalista, iniciou sua carreira na música em 
1986 e é professora de canto erudito e popular, atu-
ando também em instituições e ONGs. 

Já são oito CDs e dois DVDs gravados. Es-
tudiosa da nova ciência de musicoterapia, Margarete 
Áquila define seu trabalho musical com uma identi-
dade própria e o objetivo de promover o relaxamento 
e a elevação energética aos que a ouvem, desper-
tando também o processo de reflexão e autoconhe-
cimento que impulsiona a reforma íntima.  

“É sem dúvida uma palestra diferenciada e 
foi escolhida como forma de reverenciar os 78 anos 
do NEAP pela vibração e emoção que proporciona”, 
mencionou a vice-presidente do NEAP, Karina Ka-
semodel Rafaelli.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acordo com Karina, o pedido pela apre-

sentação partiu dos próprios trabalhadores e fre-
quentadores da Casa. O salão principal do Núcleo, 
onde será o evento, tem capacidade para 265 pes-
soas e os interessados serão aguardados até as 20 
horas, no dia 13 de agosto. O NEAP fica localizado 
na rua Coronel José Brás, n° 682, no bairro Alto Ca-
fezal. 

 

 
 

Margarete Áquila fará palestra  
cantada no NEAP em agosto 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 Espaço Fraterno 
 

• Dia das Crianças 
 

A ONG Semear Marília recebe brinquedos 
para as 90 crianças do projeto a partir de 
agosto. Serão dois meses de arrecadação 
e a meta mínima é de cem itens. Quando 
o número excede, é possível presentear 
demais moradores da comunidade carente 
do Jardim Cavallari e de outras áreas de 
vulnerabilidade social, através suas de 
entidades. 
Os brinquedos novos e usados (em bom 
estado) podem ser deixados no próprio 
NEAP, colaborador direto da ONG, a partir 
do dia primeiro de agosto. 

 
 

 
 
 

 

 

 

Agenda NEAP: 
 
Curso Básico: 
- Segunda, 20h, Módulo 
Evangelho. Passes às 21h. 
- Quarta, 20h, Módulo Dou-
trina (O Livro dos Espíritos). 
Passes às 21h. 
- Quinta, 20h, Módulo Medi-
unidade (21h prática mediú-
nica reservada). 
 
Atividades: 
- Segunda, 20h:  
∙ Estudo Evangelho Ponto a 
Ponto 
∙ Estudo O Livro dos Espíri-
tos Ponto a Ponto 

 

 
- Terça, 20h: curso das 
obras de André Luiz. Pas-
ses, às 21h. 
- Quarta, 19h10: GARI 
(Grupo de Apoio à Reforma 
Íntima). 
- Quinta, 20h: Grupo de 
estudo aprofundado sobre 
mediunidade. 
- Sábado: 
∙ 15h: Mocidade (MEAP) 
∙ 18h: Passes 
∙ 18h15: Estudo da mediu-
nidade e reunião mediúnica 
reservada 
- Domingo, 9h30: Evange-
lização Infantojuvenil e 
Grupo de Pais. 
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