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Meio século de existência
ADRIANO DE CASTRO FILHO

Em uma mensagem Pai João explicou que um

fazendo referência ao curso que juntos havíamos

grupo de espíritos, ainda no plano espiritual, em

concluído e que poderíamos agora dar sequência ao

reunião, acertaram se reencontrar no plano físico para

compromisso assumido.

darem sequência à organização de um grupo espírita

Fiquei realmente muitíssimo emocionado!

com o objetivo de formar um núcleo para Assistência

Comecei nos sábados pela manhã a atender as

Espiritual, Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita.

crianças no Pavilhão Saúde. Conheci a dona Conceição

Morava no Rio de Janeiro cursando Medicina,

que me ajudava com as mães e as crianças. Uma

com o propósito de retornar à minha terra natal para

amizade muito forte surgiu entre nós como se já nos

clinicar.

conhecêssemos há muito tempo.

Em 1958 cursava o último ano e meus planos

Falava sempre comigo sobre o evangelho na sua

começaram a ser alterados. Casei com uma carioca. A

casa às 6ª feiras e insistia para que fosse lá. Como

empresa em que trabalhava estava mudando sua matriz

participava da Casa Transitória acabava não indo. Tanto

para São Paulo. Fui convidado para transferir-me.

insistiu que não fui à Transitória e participei do

Assim, no final daquele ano, mudei-me para a capital

Evangelho na dona Conceição. Lá conheci o sr. Oscar,

paulista. Aqui nasceram minha filha e o meu filho.

dona Laura, Nelzir, dona Leonor, Manoel, Benedito,

A vida foi transcorrendo dentro da normalidade,

dona Carmela e as duas filhas da dona Conceição.

quando comecei a sentir necessidade de orientação e

Foi uma tertúlia agradável e muito aconche-

assistência espiritual. Procurei a Federação Espírita. Fiz,

gante. Tinha a sensação de já conhecê-los. A vibração

como hoje é feito no Núcleo Paz e Amor os tratamentos

era muito intensa e a empatia muito grande. Passei a

P1, P2 e A2.

ser participante ativo das reuniões. ESTE FOI O

Começou a despertar em mim o desejo de

EMBRIÃO DE TUDO!

conhecer a Doutrina Espírita. Um amigo que era

Um pequeno quarto nos fundos da casa ficou

colaborador na Casa Transitória, convidou-me a

desocupado e passamos a fazer as reuniões lá. Era

conhecê-la. Numa 6ª feira fui com ele conhecer a

apertado e só cabia a mesa. Sugerimos ampliá-lo para

Transitória. Apresentou-me ao seu fundador e diretor

começarmos a receber as pessoas que desejassem

Sr. Gonçalves, que gentilmente mostrou-me e explicou

participar.

o objetivo e funcionamento da Instituição. Como era 6ª

Continua...

feira fui convidado a participar da reunião evangélica.
Foi quando tive uma experiência que muito me marcou:
a senhora sentada ao meu lado começou a falar comigo
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Meio século de existência (continuação)
ADRIANO DE CASTRO FILHO

Em uma dessas reuniões, pela primeira vez, Pai

Iniciamos 1970 como um núcleo espírita legal-

João me envolveu com tamanha intensidade que

mente constituído e nos filiamos à Federação Espírita de

comecei a balbuciar, no linguajar dele, palavras que não

São Paulo.

conhecia. A energia que me envolveu foi de tamanha

Não paramos por aí, demos início às Atividades

intensidade que me trouxe uma sensação de grande

Assistenciais, visitando no Natal e no início do inverno

alegria e felicidade que permaneceu comigo por longo

as famílias carentes na estrada de Sapopemba (Ribeirão

tempo.

Pires) na região das olarias. No Natal, com mantimentos

A partir de então Pai João teve um papel

e brinquedos e no inverno com agasalhos, roupas e

preponderante na consolidação de minha mediunidade.

cobertores. Íamos em caravanas por volta de uns 10

Foi uma grande experiência vivida por mim. Ampliamos

carros. Posteriormente o Ronaldo Padilha e seu pai o Sr.

o local e adquirimos as cadeiras.

Francisco participavam e vinham com uma Kombi e/ou

A pequena casa nos fundos vagou e a alugamos.

um pequeno caminhão para transportar os donativos.

Possuía 2 cômodos e a cozinha. Mudamos para lá e

Era sempre com alegria que estas entregas eram

mantivemos ainda o quarto que havíamos ampliado.

realizadas. Ao final faziamos um pic-nic com os quitutes

Havia chegado o momento de oficializar o nosso

e refrigerantes que cada um levava.

núcleo. O ser Oscar conseguiu um estatuto que foi

O Marcial Jardim e sua esposa Adriana já estavam

adaptado para as nossas necessidades e condições. O

fazendo parte do Núcleo e com muito entusiasmo e

nome que sugerimos “Paz e Amor” foi aprovado por

alegria participavam destes momentos.

todos, sendo então registrado como Núcleo Espírita
“Paz e Amor’, mais tarde acrescido o “Assistencial”.

Em maio de 1970 com o afastamento de nossa
irmã Nelzir o Jardim ocupou o cargo de 2º Secretário.

Em 29 de dezembro de 1969 foi a reunião de

No período que permanecemos na rua Eng. Lauro

fundação do núcleo, tendo assinado a ata de fundação

Penteado, realizamos o 1º Curso de Educação Mediú-

as seguintes pessoas: Manuel Cavalcanti; Ieda Xavier;

nica, demos início ao atendimento com P1 e P2. As

Conceição Xavier; Ilse Abreu Bassi; Maria Alves

consultas o Sr. Oscar fazia na Federação, por não

Vicentini; Nicia Camanho; Nair Martins Carvalho;

termos ainda médiuns para este trabalho. O tratamento

António Carlos Lima; Sylvia Conceição Moreira; Jesuína

era realizado no núcleo.

Botter; Benedito Paula; Carmela Paula; Wilma B. Bacci;
António Alessandro; Yara Botte; Maria de Lourdes
Xavier; Ney Bacci; Oscar Camanho; Adriano de Castro
Filho; Fortunato Bianchi e outros cuja assinatura não foi
possível identificar.

Na residência da irmã Ilse à rua Eng. Lauro
Penteado, 93 começamos a Oficina de Costura.
O Curso de Moral Cristã para as crianças teve
início aos cuidados da irmã Alacoque e da Cida.
Outros irmãos foram chegando ao Núcleo: o Sr.

A primeira Diretoria foi assim constituída:

Raphael Rios e a dona Cecília, o Mario e a Joaninha, o

Presidente: Oscar Camanho; Vice-Presidente: Adriano

Sr. Campos, a Alcione e o Wanderley, o Pavão e a

de Castro Filho; 1º Secretário: Fortunato Bianchi; 2º

esposa e outros mais que pedimos sinceras desculpas

Secretário: Nelzir Inês P. Ippolito; 1º Tesoureiro: Ilse

por não citá-los.

Abreu Bassi; 2º Tesoureiro: Samuel Rolando.

Continua...
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Meio século de existência (continuação)
ADRIANO DE CASTRO FILHO

Com o Pavão foi dado início aos cursos como
Aprendizes do Evangelho, Reforma Ìntima e outros.
Com o retorno do casal Pavão e esposa ao interior, a
Alcione assumiu a responsabilidade de manter o setor
relacionado aos cursos.
Neste meio século de existência a nossa casa
fisicamente

pequena

tornou-se

espiritualmente

GRANDE, pela maneira com que seus quase 200
tarefeiros se dedicam ao atendimento dos que a procuram levando a cada um o conforto das verdades
espirituais e a justiça e amor do Pai para com todos.
Tudo o que foi realizado desde o início desta
empreitada, só foi possível por termos contado, desde o
início, com o sr. Oscar Camanho que nos conduziu com
amor, conhecimento e experiência doutrinária e dona

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

Segunda-feira
19:00 / 20:00 - Cursos Básicos
Terça-feira
19:00 / 20:00 - Encontro à Luz do Evangelho - A2
Quarta-feira
13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
Quinta-feira
13:30 / 14:30 - Assistência Espiritual
19:00 / 20:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3
Sexta-feira
19:00 / 19:15 - Diálogo Fraterno - Entrevistas
Sábado
09:00 / 09:15 - Evangelização Infantil e Mocidade
Domingo
08:00 / 09:00 - Assistência Espiritual - P1, P2, A3

Laura que na sua bondade, serenidade e paciência
serviu-nos de exemplo para o exercício da mediunidade.
Esta pequena casa pela mediunidade do nosso
irmão Marcial Jardim produziu e publicou 7(sete) livros,

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 12/2019

sendo o mais recente pelo espírito Francisco Cândido

Doações e contribuições

Xavier, intitulado “Chico do Além para Você”.

Arrecadação Bazar de Natal

Ao completar 50 anos de existência estamos

Outras receitas

3.076,30
13.362,80
1.027,19

passando aos mais jovens a responsabilidade de dar
continuidade aos objetivos propostos quando da criação
deste Núcleo de Paz e Amor há meio século atrás.
QUE A PAZ E O AMOR MANTENHA SEMPRE VIVA
ENTRE TODOS A CHAMA DA CARIDADE!

CAMPANHA DE ALIMENTOS
●
●
●
●
●
●

Arroz
Feijão
Óleo
Café
Açúcar
Macarrão

Colabore
com um
componente
da cesta
quando vier a
nossa Casa

Total de entradas

16,339,10

Assistência social

-729,63

Despesas com livros

-940,34

Despesas administrativas

-113,20

Despesas com evangelização

-982,72

Despesas com funcionária

-7.325,65

Despesas com imóvel

-7812,97

Despesas com Bazar de Natal

-499,23

Tarifas bancárias

-382,63

Total de saídas
Resultado do mês

-18.786,37
-1.320,08
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Sentimentos fraternos
EMMANUEL / CHICO XAVIER - LIVRO: PÃO NOSSO

“Quanto, porém, à caridade fraternal, não
necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos
estais instruídos por Deus que vos ameis uns aos
outros.” - Paulo (I Tessalonicenses, 4:9)

Falta de assistência? Não.
Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados.
Quando se verifique a invasão da desarmonia nos
institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si

Forte contrassenso que desorganiza a contribui-

mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou

ção humana, no divino edifício do Cristianismo, é o

pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça

impulso sectário que atormenta enormes fileiras de

ao Céu determinadas receitas de fraternidade, porque a

seus seguidores.

fórmula sagrada e imutável permanece conosco no

Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de

“amai-vos uns aos outros”.

Jesus e essas batalhas injustificáveis estariam para
sempre apagadas.
Ainda hoje, com as manifestações do plano
espiritual na renovação do mundo, a cada momento
surgem grupos e personalidades, solicitando fórmulas

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!
Embora filantrópica, nossa Casa não está isenta de
despesas como água, luz, tarifas públicas, produtos de

do Além para que se integrem no campo da

limpeza, descartáveis, serviços de manutenção, sem

fraternidade pura.

falarmos dos encargos para manter nossos trabalhos

Que esperam, entretanto, os companheiros
esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos
outros?

sociais.
É somente através das doações espontâneas de
todos que conseguimos manter a qualidade de nosso
atendimento.

Muita gente se esquece de que a solidariedade

Caso queira colaborar conosco, sua doação poderá

legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o

ser feita diretamente em nossa

espírito de serviço e onde sobra a preocupação de

Secretaria em espécie, cheque,

criticar.

Instituições

notáveis

são

conduzidas

à

perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do
auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho

cartão de débito ou através de
depósito em conta bancária:
Itaú (341), agência 0644,
conta corrente no 06889-2.

e da boavontade.
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