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PRÓXIMAS AÇÕES SOCIAIS NO AMOR E PAZ

● 16/Junho – Sábado (9h00): Curso de Gestantes ● 01/Julho – Domingo (8h00): Cestas Básicas
O Curso é ministrado por voluntários desta própria Casa Serão distribuídas cestas básicas para as famílias carentes

e a sua ajuda será sempre bem vinda! Participe! cadastradas. Venha nos ajudar nesse projeto!

Fé e Vida

Ela é a estrela polar em noite 

escura, apontando o rumo para a 

vitória.

Força e vitalidade, constitui a 

segurança de qualquer empreendi-

mento.

Equilíbrio na vida, estabelece as 

linhas do comportamento ético, a 

conduzir o homem aos objetivos 

superiores anelados.

Razão fundamental para o triunfo, 

mais se agiganta, tanto quanto 

mais exercitada.

A fé é a alma da vida, sem a qual 

esta última perderia o significado 

evolutivo.

A fé é membro importante do 

contexto humano, cujo contributo 

fortalece as nobres conquistas da 

sociedade.

Fé e vida são, portanto, partes 

integrantes da equação do 

progresso.

*

Inácio Semmelweis, estigmati-

zado pela intolerância da tradição e 

a soberba da ignorância, porque 

sustentava o seu ideal de serviço 

na fé, permaneceu na busca da 

solução para o problema da 

infecção puerperal e tornou-se o 

“pai da assepsia”.

O homem que avança sem fé deixa-

se enrolar pelo cipoal do 

desequilíbrio, envenenando-se com o 

bolor do desencanto e sucumbindo 

de imediato.

*

Jesus, a fim de levar até o fim os 

objetivos abraçados, viveu a fé em 

Deus e no futuro feliz, sem nunca 

hesitar, permanecendo fiel, sem 

cansaço, em todos os momentos.

A fé é a alma da caridade, que não 

prescinde.

Essência de todas as virtudes, a fé 

é a Vida a manifestar-se nas mais 

diversas situações, oferecendo 

braços e força para todos aqueles 

que buscam os horizontes infinitos da 

Imortalidade.

Joanna de Ângelis (do livro “Desperte 

e seja feliz”, Divaldo P. Franco) ■

Edison, firmado na fé de produzir, 

jamais se permitiu o luxo do 

repouso, logrando brindar o mundo 

com aproximadamente mil inventos 

de extraordinária utilidade.

Colombo, apoiado na fé que as 

reminiscências do passado lhe 

mantinham vivas na mente, 

peregrinou por várias cortes 

europeias buscando ajuda para a 

sua empresa e, graças a isso, 

descobriu a América.

Allan Kardec, alicerçado na fé 

raciocinada, inquiriu os imortais 

com persistência e brindou a 

humanidade com a Revelação 

Espírita.

Em todos aqueles que edificaram 

as abençoadas colunas do 

progresso ético, social e cultural da 

Terra, a presença da fé é o 

estímulo e a segurança que os não 

deixou desistir dos cometimentos 

que perseguiam.

*

Não permitas que a tua fé no 

futuro desfaleça, apenas porque as 

circunstâncias infelizes deste 

momento pareçam ameaçar os 

teus ideais de enobrecimento.

Fortalece a tua fé com o 

combustível da razão, a fim de que 

a sombra da dúvida não te 

entorpeça os sentimentos.

Persevera em atitude de fé, 

mesmo quando o desfalecimento te 

ameace as forças.



AVISOS

Você sabia?

>> Seja um voluntário na realização dos trabalhos 

assistenciais da casa. Procure os dirigentes das 

sessões para maiores informações.

>> Grupo de Estudos: “O Livro dos Espíritos”

2ª feira, das 18h30 às 19h05;

4ª feira, das 18h50 às 19h20; e

5ª feira, das 19h00 às 19h25.

>> Se possível, colabore financeiramente com a 

Casa (para a sua manutenção mensal): Banco 

Bradesco – Agência nº 0495 / Conta corrente nº 

02635-2.

>> Livro do Mês: “Cinquenta Anos Depois”, 

Romance Espírita – Francisco Cândido Xavier, 

pelo Espírito Emmanuel – Doação: R$ 15,00.

>> Livro dos Trabalhadores: “Libertação” –

Francisco Cândico Xavier, pelo Espírito André 

Luiz – Doação: R$ 21,00.

4ª feira

19h30
3ª feira

11h30 e
18:30

6ª feira

19h00
Sábado

13h30

PARTICIPE DE NOSSA AÇÃO SOCIAL

III Noite da Pizza

Os Convites para a 3ª Noite da Pizza do “Amor e Paz”

já estão à venda. Garanta o seu!

Esse evento festivo será realizado na noite do dia 

23/junho, das 19h00 às 22h30hs, no Espaço LALEC

(Alameda Iraé, nº 47, Moema, em frente ao Parque das 

Bicicletas).

O convite custa R$ 50,00 por pessoa e dará direito a 

rodízio de pizzas (12 sabores), a 01 refrigerante (ou 01 

água) e ao sorteio de um brinde (voluntários e crianças 

de 8 anos ou menos não pagam). 

Teremos música ao vivo e muita diversão.

O “Amor e Paz” aceita doações de insumos para a 

realização do evento (a lista completa dos itens 

necessários se encontra com os dirigentes das sessões) 

assim como de brindes para serem sorteados durante o 

evento.

Os interessados em participar do evento como 

Voluntários podem dar seus nomes aos dirigentes das 

sessões.

2ª feira

14h00 e
18h45

5ª feira

13h30 e
19h00

NOSSOS HORÁRIOS
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