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Aos amigos queridos desta bendita casa, venho
aqui narrar, em poucas linhas para não tomar
muito tempo na leitura, os fatos sobre a minha
chegada a esta bendita casa de paz e amor.

Tudo começou em meados de
setembro/outubro de 1989, quando fui
convidado pelo amigo Michel Dorian, com
o qual, infelizmente, perdi contato já que
mudou-se para Campinas. Nesta época,
tinha acabado de deixar um comércio na
cidade de Aramina/SP e retornado para São
Paulo para recomeçar minha vida na área
comercial. Encontrava-me um tanto
desiludido e triste por não ter tido sucesso
em minha empreitada no interior, quando
comentando com o amigo Michel Dorian,
este me convidou para conhecer a casa na
Rua Basílio da Cunha.
Quando adentrei à humilde casa, logo
fiquei muito encantado com a tratativa e
simpatia de todos que me receberam
naquele dia e me acolheram com carinho.
Comecei então a frequentar a casa todas as
quartas-feiras para fazer meu tratamento
e,com grande alegria, podia ouvir as doces
palavras do querido Pai Juca,quando,
obviamente, tinha o prazer de entrar na
sua sala para tomar passe, já que a cada
semana era atendido em uma sala
diferente.Dessa forma, fui me identificando
cada vez mais com todos os amigos dos
dois planos da vida, sendo convidado a
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que ocorria aos sábados, sob
responsabilidade de Ricardo e Reinaldo
Papeschi, das 14 às 17, e nosso grupo, em
pouco tempo, foi aumentando cada vez
mais pelas indicações e filhos dos
tarefeiros. O próximo passo foi participar
dos cursos da casa, já com a nossa querida
mestra Alcione Camanho e o senhor Oscar
Camanho.
Em uma certa quarta-feira, ao tomar meu
passe de limpeza, que era dado na cozinha
da casa, nossa querida Nicia Camanho me
segurou pelo braço, não me deixando ir
para a sala de palestras, e me disse: “Hoje
você vai começar a trabalhar na casa. Fique
para dar passe.” Bem, senti o chão fora dos
pés, mas fiquei e estou até hoje. Aos
poucos fui fazendo mais cursos e me
engajando nos trabalhos da casa, como a
mocidade e distribuição de cestas básicas
na companhia de Ronaldo Padilla. Logo
adquirimos nossa nova sede na Rua Muniz
de Souza, 72, onde demos sequência aos
trabalhos da mocidade, incluindo visitas,
todo terceiro domingo de cada mês, à
colônia dos hansenianos em Pirapitingui –
Itú/SP. Ao longo desses anos, nossa casa
cresceu em número de tarefeiros e
assistidos e pude compartilhar com vários
amigos, por anos e anos, a mesma sala.



Deixo meu agradecimento pelo trabalho
com Izaura Kawachi, Bete Tirlone, Sr.
Francisco Padila, Dr. Adriano de Castro,
Marcial Jardim, além de ter tido o prazer
de estar com o nosso querido irmão Karl,
onde trabalhei por quase oito anos em
sua sala.

E, por fim, tenho muito prazer em
parabenizar nossa casa pelos seus 50
anos, muito embora, neste ano de 2020
diferenciado para todos, mas de muito
aprendizado para cada um de nós. Fico
muito feliz e emocionado ao falar do
nosso querido Núcleo Espírita
Assistencial Paz e Amor, não só pela casa,
mas pelos amigos e irmãos que seguem
com o mesmo objetivo que é, e sempre
será, de socorrer e auxiliar aos
necessitados dos dois planos da vida.

Deixo aqui um agradecimento fraterno a
todos que colaboram e deixam um pouco
de seu tempo dedicado à esta casa e aos
que ela frequentam.

Muito obrigado a todos e muita paz.
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ATIVIDADES DA CASA - TEMPORARIAMENTE 
SUSPENSAS DEVIDO À COVID-19

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

CAMPANHA DE ALIMENTOS
● Arroz
● Feijão
● Óleo
● Café
● Açúcar
● Macarrão

Colabore 
com um 

componente da 
cesta quando vier 

a nossa Casa

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 06/2020

Doações e contribuições 13.815,00

Outras receitas 472,40

Total de entradas 14.287,40

Despesas com assistência social -2.018,00

Despesas com funcionária -2.897,48

Despesas com imóvel -3.963,59

Tarifas bancárias -107,81

Total de saídas -8.986,88

Resultado do mês 5.300,52



Orar: palavra descida do céu, é a gota de
orvalho no cálice de uma flor, é o sustentáculo
do caniço durante a tormenta, é a tábua do
pobre náufrago durante a tempestade, é o
abrigo do mendigo e do órfão, é o berço para a
criança dormir. Emanação divina, a prece nos
liga a Deus pela linguagem, fazendo-o
interessar-se por nós; orar a Ele é amá-lo;
suplicar-lhe por um irmão é um ato de amor
dos mais meritórios. Vinda do coração, a prece
contém a chave dos tesouros da graça; é o
ecônomo que dispensa benefícios em nome da
infinita misericórdia. A alma, elevada para Deus
por um desses impulsos sublimes da prece,
desprendida de seu envoltório grosseiro,
apresenta-se cheia de confiança diante dele,
segura de obter o que pede com humildade.

Orai, oh! orai! fazei um reservatório de vossas
santas aspirações, que será despejado no dia
da justiça. Preparai o celeiro da abundância,
tão precioso durante a escassez; escondei o
tesouro de vossas preces até o dia escolhido
por Deus para distribuir o rico depósito.
Acumulai para vós e para os vossos irmãos, o
que diminuirá as vossas angústias e vos fará
transpor mais rapidamente o espaço que vos
separa de Deus. Refleti em vossa miserável
natureza, contai vossas decepções, vossos
perigos, sondai o abismo tão profundo aonde
vos podem arrastar as paixões, olhai em torno
de vós os que caem e sentireis a imperiosa
necessidade de recorrer à prece. A oração é a
âncora de salvação que impedirá a destruição
do vosso navio, tão agitado pelas desordens do
mundo.

Teu Espírito familiar

O que pedir?

Na questão 663 do livro dos Espíritos, temos a
seguinte explicação:

ORAR
Revista de Allan Kardec, nov,1861
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663. Podem as preces que por nós mesmos
fizermos mudar a natureza das nossas
provas e desviar-lhes o curso?

“As vossas provas estão nas mãos de Deus e
algumas há que têm de ser suportadas até
ao fim; mas Deus sempre leva em conta a
resignação. A prece traz para junto de vós os
Espíritos bons e, dando-vos estes a força de
suportá-las corajosamente, menos rudes
elas vos parecem. Dissemos que a prece
nunca é inútil, quando bem feita, porque
fortalece aquele que ora, o que já constitui
grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o
céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é
possível que Deus mude a ordem da
Natureza ao sabor de cada um, porquanto o
que, do vosso ponto de vista estreito e na
perspectiva da vossa vida efêmera, vos
parece um grande mal, freqüentemente é
um grande bem na ordem geral do Universo.
Além disso, de quantos males não se
constitui o homem o próprio autor, pela sua
imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é
punido naquilo em que pecou. Todavia, as
súplicas justas são atendidas mais vezes do
que supondes. Julgais, de ordinário, que
Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso
favor um milagre, enquanto que vos assiste
por meios tão naturais que vos parecem
obra do acaso ou da força das coisas. Muitas
vezes também, as mais das vezes mesmo,
ele vos sugere a idéia que vos fará sair da
dificuldade pelo vosso próprio esforço.” Já
no Evangelho segundo Espiritismo, Santo
Agostinho no capítulo II – Ventura da Prece
Evangelho segundo espiritismo nos
esclarece:

Continua...
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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) e

José Luiz Zboril ; 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.

Estamos 
Aqui!!!

Página 4Julho  2020

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
CNPJ: 46.515.862/0001-58
Razão social: Núcleo Espírita Assistencial Paz e 
Amor.

23 – Vinde, todos vós que desejais crer:
acorrem os Espíritos celestes, e vêm
anunciar-vos grandes coisas! Deus, meus
filhos, abre os seus tesouros, para vos
distribuir os seus benefícios. Homens
incrédulos! Se soubésseis como a fé
beneficia o coração, e leva a alma ao
arrependimento e à prece! A prece. Ah,
como são tocantes as palavras que se
desprendem dos lábios na hora da prece!
Porque a prece é o orvalho divino, que
suaviza o excessivo calor das paixões. Filha
predileta da fé, leva-nos ao caminho que
conduz a Deus. No recolhimento e na
solidão, encontrai-vos com Deus; e para vós
o mistério se desfaz, porque Ele se revela.
Apóstolos do pensamento, a verdadeira
vida se abre para vós! Vossa alma se liberta
da matéria e se lança pelos mundos infinitos
e etéreos…

Por fim para completar esta matéria temos
o lindo texto de Joanna de Ângelis,
psicografia de Divaldo Franco. L

Terapia da oração

“A prece é um ato de adoração. Fazer 
preces a Deus é pensar nele, 
aproximar-se dele, pôr-se em 

comunicação com ele. Pela prece 
podemos fazer três coisas: louvar, pedir 

e agradecer.”

Questão 659 do livro dos espíritos


