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NÚCLEO ENCERRA 2004 COM MUITA PAZ E ALEGRIA
Da redação

Não temos do que nos queixar. O final do ano de 2004
foi um período de grandes alegrias para nossa Casa. Celebrando os 35 anos de atividade do Núcleo Paz e Amor,
diversos eventos engrandeceram nossas comemorações
de final de ano.
O Bazar de
Natal, como
sempre, foi um
sucesso! Inúmeras pessoas compareceram a esse
evento a fim de
colaborar com
nossa Casa e
adquirirem os
belíssimos artigos de artesanato confeccionados,
durante todo ano, pelas
nossas tarefeiras, além, é
claro, de se deliciarem com
os quitutes de nossa tradicional lanchonete.
Também nos encheu de
alegria, podermos ver o
coral das crianças da Evangelização Infantil, provando que, com a ajuda e participação de todos, podemos auxiliar nossas crianças a compreender, desde
cedo, os ensinamentos do Evangelho de
Jesus (página 2).
Fechando o ano, no dia 18 de dezembro,
os tarefeiros do Núcleo reuniram-se em uma
pizzaria, na Vila Clementino, para celebrar
a união, a amizade, a alegria e o amor sempre presentes nos corações de todos nós, freqüentadores
desta Casa abençoada chamada Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor” (página 3).

Aproveitando a oportunidade, não poderíamos deixar de agradecer a todos aqueles que, durante o ano de
2004, colaboraram com nosso informativo e com nosso
site, propiciando, dessa forma, uma eficiente divulgação
de todas as atividades realizadas por nossa Casa de Paz
e Amor, durante os seus 35 anos de vida.
Nossos mais sinceros agradecimentos ao
amigo e companheiro Marco Antonio Bruno
da Litho System que, juntamente com a
Printing Press, viabilizam a digitalização e
impressão deste informativo.
Também gostaríamos de agradecer todos os companheiros que enviaram suas
matérias durante o ano: Dr. Adriano,
Marilene Moraes, Rose Labate, Priscila Vivian, Joel
Lino e Job.
Muito obrigado aos
companheiros Fernando e
Tania Peron pela ajuda na
manutenção e ampliação de
nosso site.
Finalmente, não poderíamos deixar de agradecer
aos nossos incansáveis tarefeiros, amigos
do Plano Maior,
que estão, a
todo momento,
nos dando energia e força para
que possamos
vencer os obstáculos que
aparecem em
nossos caminhos, a fim de que possamos ampliar, cada
vez mais, os trabalhos que desenvolvemos em nossa Casa
de Paz e Amor . Um Feliz 2005!!!
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Papai Noel na Evangelização Infantil
Da redação

Dia 18 de dezembro, as crianças da Evangelização Infantil participaram de um belíssimo coral de
Natal, juntamente com
tarefeiros e
alguns pais.
Foi uma
festa muito
bonita, em que
as crianças
puderam entrar em contato com lindas
canções em
homenagem a
Jesus.
Primeiramente apresentou-se o coral das crianças do
ciclo jardim e, em seguida, as
crianças do ciclo intermediário. Ao final, os pais, avós e as
evangelizadoras, uniram-se
às crianças para encerrar as
canções.

Após a apresentação das crianças, foi oferecido, às mesmas, um lanche enquanto aguardavam a surpresa final: a chegada do Pa-

CANTINHO DA COZINHA

pai Noel, que alegrou a criançada
com a distribuição de brinquedos.
A Coordenação dos trabalhos de Evangelização Infantil
agradece o incentivo, a confiança e o apoio
de todos os tarefeiros e freqüentadores da Casa.
Pedimos
aos pais que
tragam seus
filhos e, mais
do que isso,
que participem
mais ativamente deste importante trabalho,
estando sempre presentes nos
eventos comemorativos que são
realizados. A integração dos
pais com seus filhos é fundamental para que tenhamos sucesso em nossos trabalhos de
evangelização.

ANIVERSÁRIOS DO MÊS

TORTA DE QUEIJO
Ingredientes: Massa: 7 colheres de sopa de farinha de trigo,
2 colheres de sopa cheias de manteiga, 1 ovo inteiro, sal.
Recheio: 1 copo de leite, 2 xícaras de chá de mussarela picada, 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado, 1 colher rasa
de manteiga, 4 ovos com as claras batidas em neve.
Modo de preparo: Massa: com os ingredientes acima, fazer uma massa
misturando tudo muito bem. Estendê-la num pirex regular com as mãos,
igualando a massa como para empada, com mais ou menos ½ cm de espessura. Recheio: misturar os ingredientes e, por último, colocar a clara
batida em neve. Colocar o recheio sobre a massa ainda crua e levar ao forno quente para assar.

02 - Marilene Bellini
05 - Olga
08 - Lucienne
10 - Mário
10 - Cida Ferreira
15 - Adriano de Castro
16 - Nancy
16 - Gilmar
16 - Tomoko
18 - Andréa
24 - Amália
28 - Nícia
28 - Norma
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Jantar de Confraternização dos tarefeiros
Da redação

HINO PAZ E AMOR

Também no dia 18
de dezembro, sábado,
os tarefeiros do Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”
confraternizaram-se
em uma pizzaria na
Vila Clementino.
Juntamente com
nossos familiares tivemos a oportunidade de rever amigos e comemorar os 35
anos de fundação de nosso Núcleo.
Logo no início, Dr. Adriano comentou sobre a importância de nossos trabalhos e agradeceu nosso Presidente de Honra, Sr. Oscar Camanho, que durante
34 anos comandou, com excelência, as atividades de nossa Casa.
Em seguida, nossa
companheira
Marisaura apresentou
o Hino do Paz e Amor
(ao lado), distribuindo
a todos um CD com a
gravação do mesmo.
Em breve estaremos
disponibilizando
esse belíssimo hino
em nosso site.

LIVRO DO MÊS
Espíritos Elementais
De forma romanceada, o espírito Paulino
está de volta com informações e novos esclarecimentos sobre a vida espiritual.
Psicografado por Carlos A. Bacelli, o livro
trata de temas como: Existencialismo espírita, Vida e consciência, A igreja e a re-
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Tão feliz nosso encontro,
Nesta casa de Jesus.
É a paz é o amor,
Que aqui nos conduz.

Aprendizes, confiantes,
Passo a passo vamos lá.
O caminho é colorido,
Não é difícil chegar lá.
Você lembra da casinha
Onde tudo começou,
Cultivamos a semente
Que outrora alguêm plantou.
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Tão feliz nosso encontro,
Nesta casa de Jesus.
É a paz é o amor,
Que aqui nos conduz.

Quanto amigo d'outro plano
Vem co'agente trabalhar,
Ensinando a caridade
Quant'ajuda vem nos dar.
Enriquece nossa vida,
Fortalece o coração.
A verdade é difundida,
E o poder da oração.
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Tão feliz nosso encontro,
Nesta casa de Jesus.
É a paz é o amor,
Que aqui nos conduz.

Obrigado companheiro
É tão bom aqui chegar.
Um abraço no amigo,
Um sorriso, um olhar.
E na volta para casa
Nossos olhos têm mais luz,
Nosso Núcleo Paz e Amor
É o encontro com Jesus.

encarnação, Fenômenos ambientais, Sexo
e amor, Criações mentais, Prece intercessória, Na construção da memória, Noções
de mediunidade, dentre outros. São assuntos atuais, com abordagens à luz dos ensinamentos espíritas.
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BIS

Tão feliz nosso encontro,
Nesta casa de Jesus.
É a paz é o amor,
Que aqui nos conduz.
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Chamada para o trabalho
tunidades que recebemos para crescermos!
Irmãos, tudo o que se passa com
Quando nos reunimos, com a
cada um de nós adquire uma dimenpermissão do Pai, para trabalhar
são maior ou menor e uma imporna ajuda ao próximo, detância conforme a nossa
vemos, antes de tudo, pencompreensão e a nossa
“...tudo o que se
sar na nossa pequenez e
consciência; passamos a
passa com cada
procurar bem fundo no
ver as dificuldades se
um de nós adquinosso interior, o potencial
agigantarem, por não serre uma dimensão
que Deus depositou em nós
mos capazes de acreditar
maior ou menor
para proporcionar esta
no nosso próprio potencie uma importânbendita oportunidade de
al, na nossa própria capacia conforme a
trabalho.
cidade de suplantá-las e
nossa compreenNenhum de nós, queride superá-las.
são e a nossa
dos irmãos, nenhum de
Hoje falo aos seus coconsciência...”
nós, volto a reafirmar, é desrações para estimulá-los,
provido deste potencial, desta centelha. É que muitas vezes, por pena de
nós mesmos, pensamos que somos
incapazes, que nada temos para doar
COLABORE
porque estamos precisando receber.
Torne-se colaborador-contriQue não temos nada para fazer porbuinte do "Paz e Amor". Sua
que nossa vida está complicada e
contribuição mensal é muito
passamos nossos dias atordoados
importante tanto para ajudar a
com conflitos, internos e externos, a
manter nossa modesta
perturbar o nosso equilíbrio e por isto
Casa, como para dar connão nos julgamos capazes de cumtinuidade aos trabalhos
de Assistência Social.
prir os compromissos assumidos,
desertando muitas vezes das oporGerard - Mensagem recebida em 15/3/04
Médium: Adriano de Castro Filho

para encorajá-los a adentrar os seus
interiores e soltarem as amarras que
muitas vezes dificultam a caminhada no trabalho, no progresso, na melhoria.
Queridos irmãos, deixem que um
“novo espírito” brote de seu interior
procurando cada vez mais a luz, o trabalho e o amor! Graças a Deus!!!

Você sabia que, em 2004,
nosso site foi visitado 34.818
vezes, representando um
aumento de 15,5% em
relação a 2003?

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa
2.º horário: início das atividades

SEGUNDA-FEIRA
19h/20h - Cursos Básicos
TERÇA-FEIRA
19h/19h10 - Diálogo Fraterno
QUARTA-FEIRA
13h30/14h30 - Assistência Espiritual
18h/20h - Assistência Espiritual
QUINTA-FEIRA
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SEXTA-FEIRA

Presidente de Honra do Núcleo: Oscar Camanho.
Diretoria (2004 a 2006): Presidente: Adriano de Castro Filho; Vice-Presidente: Marcial Ferreira Jardim; 1.º
Secretário: Robinson Fernandes do Nascimento; 2.º Secretário: Izaura Kawachi; 1.º Tesoureiro: Armando Augusto
Pereira; 2.º Tesoureiro: Nelson Labate.
Diretores de Áreas (2004 a 2006): Jurídico: Edna Conceição Vecchi; Patrimônio: Job Gil Ferreira; Relações
Externas: Fernando Maurício Peron; Eventos: Adriana M. T. C. Jardim; Divulgação: Alexandre Ferreira; Assistência Social: Iara Aparecida Leandro Rocha; Ensino: Alcione Camanho Frigoglietto; Assistência Espiritual:
Marcial Ferreira Jardim; Contábil: Adrião Grandino.
Conselho Fiscal (2004 a 2006): Efetivos: Francisco José R. Bueno, Manuel Augusto Henrique Paiva e Ricardo
Rossi Roberto; Suplentes: Mário Fernandes Júnior e Cíntia Maria Pimphari Varella.

9h/9h30 - Evangelização Infantil

19h/20h
Encontro à Luz do Evangelho
SÁBADO
3.º sábado do mês
14h - Consciência Espíirita
3.º DOMINGO DO MÊS
7h30 - Caravana para o Hospital
de Hansenianos em Pirapitingui

