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Criança e Futuro

Hoje, a criança é abençoado 

solo arroteado (não cultivado) que 

aguarda a semente da fertilidade 

e da vida e, se necessariamente 

atendida pela caridade libertadora 

do Evangelho de Jesus, nas 

bases em que a Codificação 

Kardequiana o restaurou, é o 

celeiro farto de esperanças para o 

futuro.

Criança que se evangeliza é 

adulto que se levanta no rumo 

da felicidade porvindoura.

Toda aplicação de amor, no 

campo da educação evangélica, 

visando a alma em trânsito pela 

infância corporal, é valiosa 

semeadura de luz que se 

multiplicará em resultados de mil 

por um...

Ninguém pode empreender 

tarefas nobilitantes, com as vistas 

voltadas para a Era Melhor da 

humanidade, sem vigoroso 

empenho na educação 

evangélica da criança.

Embora seja ela um Espírito 

em recomeço de tarefas,

compete o superior ministério de 

preparar o futuro ditoso da Terra, 

evangelizando a infância e a 

juventude do presente.

Em tal esforço, apliquemos os 

contributos da mente e do 

sentimento, recordando o Senhor 

quando solicitou que deixassem ir 

a Ele as criancinhas, a fim de 

nelas plasmar, desde então, mais 

facilmente e com segurança, o 

”reino de Deus” que viera 

instaurar na Terra.

Bezerra de Menezes
(psicografada pelo médium Divaldo 

P. Franco em 18 de janeiro de 1978 

no Centro Espírita “Caminho da 

Redenção”, em Salvador-BA e 

publicada na revista Reformador, 

FEB, junho de 1978, pág. 190) ■

reeducando-se, não raro, sob os 

impositivos da dor em processo 

de caridosa lapidação, a 

oportunidade surge hoje como 

desafio e promessa de paz para o 

futuro. Sabendo que a infância é 

ensejo superior de aprendizagem 

e fixação, cabe-nos o relevante 

mister de proteger, amparar e, 

sobretudo, conduzir as gerações 

novas no rumo do Cristo.

Esse cometimento-desafio nos 

é grave empresa por estarmos 

conscientizados de que o corpo é 

concessão temporária e a jornada 

física um corredor por onde se 

transita, entrando-se pela porta 

do berço e saindo-se pela do 

túmulo, na direção da Vida 

Verdadeira.

A criança, à luz da Psicologia, 

não é mais o “adulto em 

miniatura”, nem a vida orgânica 

pode continuar representando a 

realidade única, face às 

descobertas das modernas 

ciências da alma.

Ao Espiritismo, que antecipou 

as conquistas do conhecimento, 

graças à Revelação dos Imortais,

DOAÇÕES PARA O 

“PROJETO CESTA BÁSICA”

Tendo em vista o nosso recesso de 

final/começo de ano e a necessidade 

de temos em estoque os itens 

alimentícios que comporão as cestas 

básicas para a próxima Ação Social 

do dia 01/03, solicitamos especial 

ajuda dos amigos do “Amor e Paz” 

na arrecadação dos seguintes itens: 

arroz, feijão, sal, açúcar, óleo, farinha 

(trigo, fubá ou mandioca), macarrão, 

café, molho de tomate e leite (líquido 

e pó). Obrigado! 

DOAÇÕES PARA O 

“PROJETO CESTA BÁSICA”

PRÓXIMAS AÇÕES SOCIAIS NO AMOR E PAZ

● 1º/Março – Domingo (8h00): Cesta Básica

Serão distribuídas cestas básicas para as famílias 

carentes cadastradas. Venha nos ajudar nesse 

projeto!

● 21/Março – Sábado (9h00): Curso de Gestantes -

O Curso é ministrado por voluntários desta 

própria Casa e a sua ajuda será sempre bem 

vinda! Participe!



MOCIDADE ESPÍRITA

4ª feira

19h30
3ª feira

11h30 e
18:30

6ª feira

19h00
Sábado

13h30

CAMPANHA DO EVANGELHO NO LAR

2ª feira

14h00 e
18h45

5ª feira

13h30 e
19h00

NOSSOS HORÁRIOS

Convidamos a todos os trabalhadores e amigos 

frequentadores do “Amor e Paz” para a prática do 

“Evangelho no Lar”! 

“Quando o ensinamento do Mestre vibra entre 

as quatro paredes de um templo doméstico, os 

pequeninos sacrifícios tecem a felicidade 

comum” - Emmanuel. 

“Quando os corações se unem nos liames da 

Fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a 

saúde derrama vinhos de paz para todos.” –

Joanna de Ângelis.

As orientações para prática no “Evangelho no 

Lar” se encontram no impresso localizado sobre o 

balcão da nossa Biblioteca/Secretaria e no nosso 

site: www.amorepaz.net (os dirigentes das 

sessões também estão à disposição de todos para 

as orientações necessárias). Faça florescer a paz 

em seu lar!

AVISOS

Você sabia?

>> Seja um voluntário na realização dos trabalhos 

assistenciais da Casa. Procure os dirigentes das 

sessões para maiores informações.

>> 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: “AMORES DA ETERNIDADE” –

Romance Espírita – de Paulo Sérgio Teixeira Diniz, 

pelo Espírito Clara. Doação: R$ 10,00.

>> Evangelização Infantojuvenil e Mocidade 

Espírita: O “Amor e Paz” convida crianças e jovens 

para virem participar da nossa Evangelização 

Infantojuvenil e do Grupo de Jovens, grupos estes 

voltados às Crianças (de 4 à 14 anos) e aos Jovens 

(de 15 à 25 anos) e destinados ao estudo da 

Doutrina Espírita (de uma forma muito didática e 

descontraída). A Evangelização Infantojuvenil será 

realizada durante as sessões doutrinárias das 

segundas (19:30hs) e sextas-feiras (20:00hs) e o 

Grupo de Jovens durante as sessões doutrinárias 

das segundas-feiras (19:30hs). Participem!! 

(convidem filhos, sobrinhos e netos!). Palestras 

sobre o tema: de 09 à 14/03, nas sessões 

doutrinárias da Casa.

http://www.amorepaz.net/

