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Assistência Social
SONIA FERRAZ FERREIRA
Em 1992, finalmente, conseguimos a nossa sede própria.
Aos poucos fomos nos adaptando ao novo lar do “Paz e
Amor” e, com muita alegria, começamos a trabalhar nessa
Casa bendita. Nos meados de 1993, encontrando-se
desativada a oficina de costura e, preocupada com a
ausência desse trabalho, nossa amiga Alcione nos convidou,
eu e a Anete, médium da Casa, para reabrirmos a mesma.
Embora sem experiência nessa área, começamos ajudando
as nossas companheiras da costura, grupo este, que já
trabalhava há muitos anos na antiga sede com artesanato,
costura para crianças carentes e para o Bazar de Natal. Logo
o trabalho da oficina recomeçou. O tempo foi passando mas
sentíamos, cada vez mais, a necessidade de um trabalho
maior.
Pensamentos e novas ideias foram surgindo e, um dia, ao
fazermos a nossa prece costumeira, no início do trabalho,
fomos agraciadas com uma mensagem mediúnica recebida
pela Anete, da D. Natália, mãe da Alcione, nos incentivando
para iniciarmos um trabalho com gestantes. Ela estava
acompanhada pela D. Conceição e pela D. Laura, tarefeiras
precursoras da Casa que, aliás, em dezembro de 1969,
ajudaram o Dr. Adriano e o Sr. Oscar a fundarem o
Núcleo.Essa ideia foi amadurecendo e, em 1994, fizemos um
projeto para esse novo trabalho com o nome “Morada do
Sol” que apresentamos na reunião da Diretoria para análise
de seus membros. Após a leitura do mesmo e ampla
discussão de seu conteúdo, pudemos contar com a
aprovação de todos e darmos, assim, início a esse novo
trabalho da Casa.
Antes de mais nada, eu e a Anete fomos à Casa
Transitória da FEESP, fazer um curso para conhecermos bem
esse trabalho cujas características pretendíamos implantar
no Núcleo. Começamos com 7 tarefeiras da Casa que nos
ajudaram a organizar essa nova atividade, que consistiria no
seguinte: curso de orientação maternal para gestantes, às
segundas-feiras, com lanche no final, entrega semanal de
vale transporte, doação de roupas e calçados, brinquedos
para os seus filhos uma cesta básica mensal e, ao final do
curso cuja duração seria de 6 meses, entrega de enxoval para
os futuros bebês. Estava tudo pronto, somente não haviam,
ainda, chegado pessoas interessadas. Foi então que, numa
segunda-feira recebemos a visita de uma
gestante
proveniente da Zona Leste,bairro do Sapopemba com a
intenção de fazer o cadastro para esse Curso e,assim
começaram a chegar outras gestantes da Zona Leste, trazidas
por ela.

Com o início do trabalho e com a chegada de mais
interessadas para o Curso, fez-se necessária a colaboração de
mais pessoas , inclusive da ajuda da Assistência Social do
Núcleo, cujo diretor era o Ricardo Papeschi. Quando este ,
por motivos pessoais, teve que deixar a Diretoria, fui
convidada para assumir o cargo e, então o Projeto “Morada
do Sol” foi incorporado à área da Assistência Social, assim
permanecendo até o ano de 2005.
Outros trabalhos da Assistência Social foram surgindo
durante esse período: em 1997 a Mocidade do Núcleo
coordenada pelo Alexandre Ferreira criou o projeto
Juventude “Arte e Vida” destinado a trabalhos assistenciais
com o teatro de fantoches para crianças carentes e a visita
mensal ao Hospital de Hansenianos de Pirapitingui, em Itu,
com a Caravana Espírita Walter Venâncio. Em abril de 1998
foi criada a nossa própria Caravana do “Paz e Amor”.Quanto
ao teatro de fantoches fomos convidados para
apresentações em alguns orfanatos, inclusive na antiga
FEBEM do Pacaembu e diversas casas espíritas.
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Assistência Social (continuação)
SONIA FERRAZ FERREIRA / LUÍS CARLOS DIAS DE ARAÚJO
Após 10 anos de trabalho com as gestantes carentes,
devido à diminuição cada vez maior da procura de
atendimento por parte das mesmas, esse trabalho
terminou.
Em julho de 2005 foram incorporados à área da
Assistência Social os trabalhos da Evangelização Infantil e
da Mocidade Espírita e passamos a auxiliar diversas
Instituições de atendimento a carentes como o CEVAD
para moradores de rua, a creche Serv Paz que abrigava
mais de 140 crianças de 2 a 6 anos e a creche “Mãe de
Deus” que atendia cerca de 50 crianças desde bebês até
uns 4 anos de idade. A Assistência Social passou, desde
então, a dar uma atenção especial e uma dedicação
prioritária aos trabalhos da Evangelização Infantil e
Mocidade, distribuindo cerca de 40 cestas básicas mensais
para as famílias dos alunos carentes e um almoço todos os
sábados no final das aulas.
A partir de janeiro de
2016, com nova Diretoria eleita, houve novamente um
desdobramento das áreas da Assistência Social com o Luís
Araujo, Evangelização Infantil com a Valkiria Takahara
Rebello e Mocidade com o Hugo Leonardo Rebello.
Infelizmente o desdobramento da Evangelização
Infantil/Mocidade, com a Assistência Social, a partir de
janeiro de 2016, se fez necessário em virtude da
quantidade cada vez maior de famílias desempregadas que
passaram a nos procurar, devido à crise que há anos
envolve o nosso país, buscando auxílio para amenizar suas
dificuldades de levar alimentos à mesa, de comprar
remédios para familiares doentes, etc. Assim sendo, as 40
cestas básicas que distribuímos se tornaram insuficientes
para atender a crescente demanda e , começamos, então,
a atender também mais 40 famílias com meia cesta básica
para suprir pelo menos o mínimo do que necessitam.
E com o Luis à frente da Assistência Social, veio com ele
também o Grupo dos Amarelinhos, uma equipe de
corações grandiosos dedicados a atender pessoas em
situação de rua no nosso bairro.
Os Amarelinhos, nome dado pelos próprios moradores de
rua em função do colete amarelo que usam, servem sopa,
pão, água, levam roupas masculinas em bom estado e
cobertores, todas as sextas-feiras a partir das 21h pelas
ruas do nosso bairro e, claro que o principal não poderia
faltar: muito amor, compreensão, um abraço fraterno e
aqueles minutos de um papo sem cobrança para quem
infelizmente é ignorado na grande maioria do tempo. Esse
lindo trabalho completou 10 anos agora em dezembro/19
e se fortaleceu desde quando começou a fazer parte da
nossa Casa de Paz e Amor, contando com as doações dos
nossos trabalhadores e assistidos que nos auxiliam nas
campanhas de inverno com casacos e cobertores
quentinhos.

E para que esse carinho chegue a cada vez mais pessoas,
buscamos levar alegria para os pequeninos dos lares
transitórios que na maioria das vezes passam Natais sem
receber sequer um abraço ou um brinquedo, não é
verdade?
Funciona assim: em meados de setembro escolhemos um
desses locais, onde fazemos um cadastro das crianças com
todos os dados, nome, idade, tamanho da roupa e do
calçado e fazemos uma foto para nunca, em hipótese
alguma, frustrarmos a criança recebendo uma roupa que,
por exemplo, não caiba nela. Aí começa a correria atrás
dos padrinhos para a adoção das crianças e , então, cada
um irá receber um cartãozinho com os dados e a foto da
criança com a frase “acrescente aquilo que o seu coração
pedir”. A entrega é feita sempre no último domingo antes
do Natal e cada criança irá receber das mãos do Papai Noel
uma sacolinha personalizada, vermelha, com um
brinquedo novo, roupa completa e calçado. É maravilhoso,
podemos garantir! A carinha de felicidade de cada um
transborda em nosso corações, fazendo valer todo o
trabalho. No ano passado, a entrega foi feita no Lar” Mãos
Pequenas” em Santo André onde atendemos 47 crianças .
Além disso, distribuímos, também sacolinhas de Natal para
mais 22 crianças carentes do Núcleo , que recebem a cesta
básica mensalmente conosco.
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Assistência Social (continuação)
LUÍS CARLOS DIAS DE ARAÚJO
Voltando a falar um pouquinho do trabalho dos Amarelinhos com
os moradores de rua, não podemos esquecer do encerramento do
ano, que assim como o trabalho para as crianças, ocorre no último
final de semana antes do Natal, só que no sábado.
É um almoço natalino que eles aguardam sempre com muita
ansiedade, pois já em novembro começam a nos perguntar: “esse
ano vai ter almoço de Natal de novo,né?” Já é o segundo ano
seguido que um parceiro e grande amigo doa as marmitas com
pernil, arroz, farofa natalina, salada, suco e sobremesa, em média
80, servidas com muito amor e descontração.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/2020
Doações e contribuições
Arrecadação Bazar de Natal
Outras receitas

CAMPANHA DE ALIMENTOS
●
●
●
●
●
●

Arroz
Feijão
Óleo
Café
Açúcar
Macarrão

Colabore
com um
componente
da cesta
quando vier a
nossa Casa

1.297,00
12.739,20
978,52

Total de entradas

15.014,72

Assistência social

-2.746,90

Despesas administrativas

-257,63

Despesas com evangelização

-982,72

Despesas com funcionária
Despesas com imóvel
Tarifas bancárias

-2.024,38
-21.028,38
-400,91

Total de saídas

-26.458,20

Resultado do mês

-11.443,48
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Assistência Social (continuação)
LUÍS CARLOS DIAS DE ARAÚJO

Na página do facebook @projetoamarelinhos, poderemos encontrar as fotos e vídeos, não só das
entregas das sopas semanais mas,também, todo o material registrado das entregas das sacolinhas das
crianças e do almoço natalino com os moradores de rua.
Para finalizar, nosso querido Chico Xavier, que nos deixou um legado inquestionável em todos os
sentidos, foi perfeito ao citar que se Kardec tivesse dito que fora do Espiritismo não haveria salvação,
ele teria se retirado da Doutrina, porque a verdade é uma só, é fora da caridade que não há salvação, e
tenham certeza, quando você ajuda o próximo, você recebe mais do que doa e isso não tem preço.

COLABORE VOCÊ TAMBÉM!!!
Embora filantrópica, nossa Casa não está isenta
de despesas como água, luz, tarifas públicas,
produtos de limpeza, descartáveis, serviços de
manutenção, sem falarmos dos encargos para
manter nossos trabalhos sociais.
É somente através das doações espontâneas
de todos que conseguimos manter a qualidade de
nosso atendimento.
Caso queira colaborar conosco, sua doação
poderá ser feita diretamente em nossa
Secretaria em espécie, cheque,
cartão de débito ou através de
depósito em conta bancária:
Itaú (341), agência 0644,
conta corrente no 06889-2.

DIRETORIA DO TRIÊNIO 2019 a 2021
Presidente: Ricardo Rossi Roberto; Vice-presidente: Alcione Camanho Frigoglietto; 1º Tesoureiro: Alexandre Ferreira; 2º Tesoureiro: Nelson Labate;
1º Secretário: Job Gil Ferreira. Diretores de Áreas: Diretoria de Assistência Espiritual: Alcione Camanho Frigoglietto; Diretoria de Assistência Social:
Luís Carlos Dias de Araújo; Diretoria de Divulgação: Loren Trotta Coelho; Diretoria de Ensino: Hugo Leonardo F. Rebello; Diretoria de Evangelização
Infantil e Mocidade: Valkíria Takahara Rebello; Diretoria de Eventos: Edson Carlos Barone; Diretoria de Patrimônio: Antonio Carlos Mornatti (Júnior) ;
Diretoria Jurídica: Adriana Feltrin. Conselho Fiscal: 1º Efetivo: Adriano de Castro Filho; 2º Efetivo: Marcial Ferreira Jardim; 3º Efetivo: Francisco José R.
Bueno; 1º Suplente: Wanderley Frigoglietto; 2º Suplente: Maria Tereza Vidal Figueiredo. Presidente de Honra: Oscar Camanho (in memoriam).
Estamos Aqui!!! é um informativo do Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor” - Produção e editoração: Loren Trotta Coelho; Revisão Job Gil
Ferreira.: .

