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REMINISCÊNCIAS
JOB GIL FERREIRA

Apesar de já conhecer o Espiritismo há
alguns anos, meu primeiro contato efetivo
com a Doutrina Espírita foi em meados de
1985, quando, devido a um problema
pessoal, procurei a Federação, onde, após
passar por entrevista no DEPOE, fui
encaminhado para tratamento de passes e
palestras, estas no Salão Bezerra de
Menezes. Permaneci na FEESP até 1989,
tendo, nesse período, a oportunidade de
fazer os cursos Preparatório, Básico e
Aprendizes do Evangelho. Em novembro
desse ano passei a frequentar o Núcleo, na
rua Basílio da Cunha, após haver passado
por entrevista com a D. Ilse Bassi e
recebido a orientação espiritual através do
Jaime, filho da Raquel Roman, todos
tarefeiros da Casa, sendo encaminhado
para tratamento de passes P1/P2. Nessa
época, os procedimentos eram um pouco
diferentes dos de hoje em dia. A palestra
tinha duração de apenas 15 minutos,
findos os quais, os assistidos eram
encaminhados para as salas de passes. Foi
nessa ocasião que conheci o Sr. Raphael
Rios, palestrante, marido da Cecília
Camanho, tarefeiros com os quais tive,
oportunamente, o privilégio de trabalhar
nas entrevistas e com quem estabeleci uma
grande amizade.

Em 1990 fiz o curso sobre a Doutrina
Espírita paralelamente ao curso de reforma
íntima. Em 1991 fiz o curso de Aprendizes
do Evangelho e durante esses dois anos
conheci muitos trabalhadores da Casa,
como o Sr. Oscar Camanho, então
presidente do Núcleo, a Alcione, sua filha, a
Silvana Carletti, o Wanderley Frigoglietto, o
Dr. Adriano, o Jardim, o Sr. Manuel Paiva,
entre outros, todos com os quais tive o
privilégio de conviver nos anos seguintes e
também contrair grande amizade. No final
de 1991, tive a oportunidade de ajudar na
preparação e no dia do Bazar de Natal e foi,
então, que comecei a me envolver com os
trabalhos da Casa.
Em 1992, já na nova sede, à rua Muniz
de Souza, mais uma vez fiz o curso de
Aprendizes do Evangelho, tornando-me, ao
final do ano, tarefeiro da Casa, após o
curso de Passes.(tendo, no final do ano,
após o curso de Passes, me tornado, então,
tarefeiro da Casa). Em 1993 comecei a
trabalhar nas salas de passes P1/P2 e em
1996 na sala do Dr. Karl. Com o passar do
tempo fui abraçando novos trabalhos,
inclusive na Diretoria do Núcleo, na
coordenação das quartas-feiras à tarde e
das quintas-feiras à noite e atualmente
apenas na coordenação do Diálogo
Fraterno (entrevistas) às sextas-feiras.
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REMINISCÊNCIAS (continuação)
JOB GIL FERREIRA

Todas estas reminiscências que aqui
registro têm
o objetivo de me
(propiciarem lembrar) propiciar a
lembrança de pessoas importantíssimas
(na)para a minha vida, tanto pelo carinho,
quanto
pela
amizade
e
pelos
ensinamentos que me proporcionaram.
(Foram) E são várias essas pessoas,
muitas das quais agradeço a Deus pela
possibilidade de ainda hoje estarem
convivendo comigo aqui nesta Casa
abençoada. No entanto, outras há que eu
gostaria de homenagear, com muitas
saudades em meu coração, por haverem
partido para a pátria espiritual, citando
seus nomes para que fiquem gravados
eternamente também nos corações de
todos aqueles que tiveram a felicidade de
usufruir da companhia delas neste nosso
Núcleo, nos trabalhos conjuntos que
puderam compartilhar:
Sr. Oscar
Camanho, nosso querido e eterno
presidente do Núcleo, Raphael Rios ,
Cecília Rios, Adriana Jardim, Nemézio
Gomes de Melo, Domingos Isaac,
Robinson Fernandes, Antonio Yasuda,
Murillo Tadeu Marconi, Marcio Ferretti,
Marlene Ferretti,
Luiza Gomes de
Andrade, Adrião Grandino, Evaristo Braga
de Araujo, Luiz Paulillo, Amália Berti
Magalhães, Lilian Amato, Zilda Ferreira de
Souza, Manuel Augusto Paiva, Flavio
Giubilatto, Elizabeth Westmann, Nara

Neide Brunelli, Geraldo Antonio Zichia,
Francisco Padilla, Clarice Okazuka, Joel
Adonay Lino e Andréa Tirlone. A todos
estes companheiros que fizeram parte da
minha vida, nesta Casa bendita, e que
tantas alegrias me proporcionaram com
sua(s) sincera(s) amizade(s), só posso
dizer “Muito Obrigado”. Que Deus os
ilumine e que Jesus abençoe a todos
vocês nesse novo lar espiritual. Que as
minhas saudades e as saudades de todos
aqueles que tiveram a oportunidade de
conviver com vocês, aqui no “Paz e
Amor”, possam se transformar em nuvens
de Amor que recaiam sobre os queridos
amigos, hoje e sempre.
Finalizando, gostaria de registrar aqui
minha imensa gratidão a esta Casa que
sempre me traz muitos ensinamentos e
possibilidades de crescimento espiritual e
pedir a Deus que derrame sobre todos os
que
nela labutam, voluntariamente,
bênçãos de luz para que possam
continuar atendendo com imenso amor e
carinho a todos aqueles que a procuram
por necessidades várias, físicas ou
espirituais como, aliás, é o que ela vem
fazendo nesses 50 anos de existência,
completados em dezembro do ano
passado.
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A importância do silêncio na casa espírita
“Estimula a conversação edificante e quando

não possas fazê-lo, reserva-te silêncio discreto,
propiciatório a reflexões salutares.”
(Celeiro de bênçãos, cap. 25)-Pelo espírito
Joanna de Ângelis.
Em nosso cotidiano falar sobre silêncio ou até
mesmo estar inserido nele, é algo bastante
incomum para a grande maioria, pois estamos
inseridos em ambientes que proporcionam
vários estímulos sonoros, como celulares,os
trabalhadores de nossa casa,as conversas
paralelas, os comentários, os cumprimentos dos
irmãos que se achegam à Casa, e até mesmo os
nossos pensamentos com as preocupações do
cotidiano.
Vocês já pararam para refletir sobre a
importância do silêncio em uma casa espírita?
Quantas vezes chegamos a uma casa espírita
e nos deparamos com as demais pessoas
conversando sobre assuntos não edificantes,
nossos próprios pensamentos que estão muitas
vezes “ligados no 220”, no ritmo de turbilhão
que a cidade na qual vivemos “exige”. Será que
estamos prontos para iniciar os trabalhos de
orações, receber os passes, elevarmos nosso
padrão vibratório e absorvermos as energias e
mensagens dos palestrantes de forma íntegra,
estando em um estado de “agitação” conforme
o cenário citado acima?
CAMPANHA DE ALIMENTOS
●
●
●
●
●
●

Arroz
Feijão
Óleo
Café
Açúcar
Macarrão

Colabore
com um
componente
da cesta
quando vier a
nossa Casa

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 - 02/2020
Doações e contribuições

3.535,00

Arrecadação Bazar de Natal

2.107,00

Outras receitas

689,60

Total de entradas

6.331,60

Assistência social

-2.204,26

Despesas com evangelização

-350,14

Despesas com funcionária

-2.373,78

Despesas com imóvel

-7.697,05

Tarifas bancárias
Total de saídas
Resultado do mês

-182,47
-12.807,70
-6.476,10
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A importância do silêncio na casa espírita
(continuação)

O Silêncio é necessário, e muito mais em um
ambiente como nossa Casa Espírita, pois aqui
é o momento no qual devemos nos acalmar,
nos preparar, desacelerar os pensamentos,
notar o que de fato é importante para nossa
melhora, sem contar que com nosso silêncio,
contribuímos para um ambiente tranquilo,
harmonioso e de certa forma, auxiliamos o
plano espiritual em seu trabalho, além de
podermos nos (beneficiar) favorecer das
influências benéficas que a espiritualidade
nos proporciona, absorver os conteúdos de
uma leitura edificante e até mesmo da
palestra, de forma mais agregadora.
Devemos nos ligar a ideias compatíveis com
o gênero do trabalho.
É a partir dessa sintonia que podemos tirar
o máximo de proveito desse momento
especial, onde as boas energias circulam à
nossa volta como pequenas luzes
representadas
pelos
nossos
amigos
espirituais que estão aqui, disponíveis e
contando com nossa colaboração para que
tudo saia conforme determinação de nosso
Deus em sua infinita bondade.
Silêncio e prece!!! Eis a fórmula que nos
aproxima de Deus!! Quando entramos em
prece, vamos nos distanciando das coisas
negativas e passamos a absorver o que é
bom, o que é positivo.

Sentimos um bem indefinível e, vamos
sentindo a esperança brotar dentro de nós.
Novas perspectivas, novos pontos de vista,
novos caminhos. É como se a luz da
esperança entrasse pelas arestas de nossa
alma.
Seja o exemplo, porque, mais que
palavras, o que ecoa são as atitudes. São
elas que serão lembradas.
Sirvamos de exemplo para tudo.

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).

