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“No dia 28 de dezembro de 2019 o
nosso Núcleo completou 50 anos de
existência. Como homenagem a nosso
querido e saudoso Sr. Oscar Camanho, ex-
presidente da Casa por muitos e muitos
anos e atual presidente de honra, estamos
republicando, nesta edição de nosso
informativo, uma entrevista feita com o
mesmo em janeiro de 1998, realizada por
Áurea Camargo Ribeiro, Marisa S. Oliveira e
Ricardo Rossi:”

Sr. Oscar conta a história da formação do
Núcleo Espírita Assistencial “Paz e Amor”

Estivemos em dezembro com Sr. Oscar,
presidente desta Casa Espírita,
conversando sobre o nosso Núcleo que, no
último dia 28, completou 28 anos de
existência. Ele nos contou que tudo
começou há muitos anos quando ele e sua
esposa, D. Natália, moravam na Rua Gaspar
Fernandes. Naquela época eles tinham por
hábito apreciar os transeuntes na sacada
depois do almoço e havia, entre estes, uma
senhora que sempre passava por ali e por
quem, sem saber o porquê, tinham uma
grande satisfação em vir a conhecer. Eles
também já faziam semanalmente o
Evangelho no Lar com a presença de
parentes, amigos e mesmo pessoas que
desejassem entrar, já que mantinham a
porta aberta.

Um Pouco da História do Núcleo
Colaboração de Nelson Labate

Estamos Aqui !!!Estamos Aqui !!!

Foi então que, numa dessas noites,
enquanto faziam a prece de abertura,
uma pessoa entrou, sentou-se à mesa e
deu passividade ao seu mentor, Irmão
Licurgo. Findo os trabalhos, souberam
que a pessoa era aquela senhora que
tanto lhes chamava a atenção. Era ela a D.
Laura, que confessou não saber como
tinha ido parar lá naquela noite. Depois
disso, eles passaram a ter uma grande
amizade. Certo dia, a Dona Laura pediu ao
Sr. Oscar que fosse com ela ao culto na
casa de uma amiga, D. Conceição. Lá
verificaram que, embora ainda sem muita
instrução doutrinária, o trabalho contava
com pessoas de grande boa vontade.
Passaram assim a freqüentar os trabalhos
na casa da D. Conceição e logo na
primeira ou segunda reunião, o Dr.
Licurgo se apresentou e disse que o Pai
Jacó, que era mentor do grupo da D.
Conceição, estava presente e que pedia
para que substituíssem a estátua de barro
em homenagem a ele por um vaso de
flores, que é mantido até hoje, pois
queria ser lembrado como espírito e não
como barro.
Posteriormente, a D. Conceição convidou
o Dr. Adriano, que era então médico na
Casa Transitória onde ela era enfermeira,
a conhecer os trabalhos e ele se juntou ao
grupo que, nessa época contava já com
outras pessoas: Continua….



D. Bassi, D. Neusir, Maria Lacoc e outros.
Mais adiante, após a fundação, o Dr.
Adriano, que também trabalhava na Nestlé,
convidou o Jardim a participar e ele também
se incorporou ao grupo. Mais tarde, vieram
o Robinson, o Nelson e parte daqueles que,
até hoje, compõem a Diretoria da Casa.
Assim, numa certa noite de trabalhos, eles
decidiram oficializar o Núcleo, dando-lhe um
nome. Vários foram sugeridos, mas o eleito
foi mesmo Núcleo Espírita “Paz e Amor”.
Nessa época, ainda não havia o nome
Assistencial. O registro foi feito com base na
primeira ata datada de 28 de dezembro de
1969. Mais tarde, o pai do Sr. Oscar através
de uma mensagem informou que o Núcleo
já existia no Plano Espiritual com o mesmo
nome dado aqui. Depois, com o crescimento
da assistência, passaram a trabalhar junto à
Prefeitura no sentido de conseguir um
terreno para construir uma sede. Naquela
época, as reuniões não mais eram feitas na
cozinha da D. Conceição, mas sim num
cômodo à parte nos fundos da casa dela,
pelo qual eles pagavam aluguel. Foi nessa
época que, para dar mais força ao pedido,
eles adicionaram o nome Assistencial ao
Núcleo.

Um Pouco da História do Núcleo
(Continuação)
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ATIVIDADES PRESENCIAIS DA CASA -
TEMPORARIAMENTE SUSPENSAS DEVIDO À 

COVID-19
1º horário: abertura da Casa / 2º horário: início das atividades

Segunda-feira
19:00 / 20:00 - Curso ESDE - ONLINE 
Terça-feira
19:00 / 20:00 - Atividades presenciais suspensas 
Quarta-feira
19:00 / 20:00 - Palestra Espírita - ONLINE 
20:00 / 20:30 - Estudo do Evangelho - ONLINE 
Quinta-feira
13:30 / 14:30 - Atividades presenciais suspensas 
19:00 / 20:00 - Atividades presenciais suspensas 
Sexta-feira
19:00 / 19:15 - Atividades presenciais suspensas 
Sábado
10:00 / 10:30 - Evangelização Infantil e Mocidade - ONLINE
Domingo
08:00 / 09:00 - Atividades presenciais suspensas 

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

Colabore 
com um 

componente da 
cesta quando vier 

a nossa Casa

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 08/2020

Doações e contribuições 10.419,00

Outras receitas 157,10

Total de entradas 10.576,10

Despesas com funcionária -2.787,27

Despesas com imóvel -412,91

Tarifas bancárias -64,96

Total de saídas -3.265,14

Resultado do mês 7.460,96



Entretanto, a tentativa foi infrutífera e eles
tiveram que procurar uma casa maior para
alugar, pois não dispunham de dinheiro
suficiente para comprar uma.
E assim, eles alugaram uma casa na R.
Manuel de Nóbrega, onde ficaram por
muitos anos. Depois, passaram para a casa
da R. Basílio da Cunha, ainda alugada. Nesse
período, eles ficaram sabendo de uma casa
na R. Muniz de Souza que estava para
alugar ou vender e resolveram conversar
com o proprietário. E assim, embora
achassem o preço informado muito caro,
estiveram num sábado de manhã em
reunião com o mesmo, e nosso irmão
Jardim fez uma oferta dentro das
possibilidades do Núcleo. E qual não foi a
surpresa quando o proprietário aceitou a
proposta. Então, no dia 10 de março de
1992, foi feito o registro da sede própria
com o endereço atual, à R. Muniz de Souza,
72. E assim surgiu o nosso querido Núcleo
de Paz e Amor.

Caminhada na Doutrina Espírita
( Por Luciana L.)

Quantas informações temos sobre essa
doutrina tão *re*confortante. Podemos
assim, dar continuidade ao nosso estudo
respondendo a segunda questão colocada
na edição do dia 28 de agosto.

Então vamos lá:

O que é mais importante na Doutrina
Espírita?

Um Pouco da História do Núcleo
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“35. O objetivo essencial do Espiritismo é o
melhoramento dos homens. Não é preciso
procurar nele senão o que pode ajudá-lo para o
progresso moral e intelectual.

36. O verdadeiro Espírita não é o que crê nas
manifestações, mas aquele que faz bom proveito
do ensinamento dado pelos Espíritos. Nada
adianta acreditar se a crença não faz com que se
dê um passo adiante no caminho do progresso e
que não o faça melhor para com o próximo.

37. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição,
a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a
maledicência são para a alma ervas venenosas
das quais é preciso a cada dia arrancar algumas
hastes, e que têm como contraveneno: a
caridade e a humildade.

38. A crença no Espiritismo só é proveitosa para
aquele de quem se pode dizer: hoje está melhor
do que ontem.

39. A importância que o homem atribui aos bens
temporais está na razão inversa de sua fé na
vida espiritual; é a dúvida sobre o futuro que o
leva a procurar suas alegrias neste mundo,
satisfazendo suas paixões, ainda que às custas
do próximo.

40. As aflições na terra são os remédios da alma;
elas salvam para o futuro, como uma operação
cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e
lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse:
“Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão
consolados. ””

O Espiritismo em Sua Expressão Mais Simples por
Allan Kardec (1804-1869)
Conclusão: O grande compromisso do espírita
não são as manifestações espíritas mas sim a
mudança moral.

Sei que é difícil mas para isso temos uma
resposta dos espíritos (Livro dos Espíritos).

Continua...

(Continuação )



Caminhada na Doutrina Espírita

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.
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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.

919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o
homem de se melhorar nesta vida e de resistir
ao arrastamento do mal?

Resposta: “Um sábio da Antiguidade vos disse:
Conhece-te a ti mesmo.”

a) - Conhecemos toda a sabedoria desta
máxima, porém a dificuldade está precisamente
em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o
meio de consegui-lo?

“Fazei o que eu fazia, quando vivi na Terra: ao
fim do dia, interrogava a minha consciência,
passava revista ao que fizera e perguntava a
mim mesmo se não faltara a algum dever, se
ninguém tivera motivo para de mim se queixar.
Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o
que em mim precisava de reforma. Aquele que,
todas as noites, evocasse todas as ações que
praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo
o bem ou o mal que houvera feito, rogando a
Deus e ao seu anjo de guarda que o
esclarecessem, grande força adquiriria para se
aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria.
Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-
vos sobre o que tendes feito e com que objetivo
procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se
fizestes alguma coisa que, feita por outrem,
censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que
não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais:
“Se aprouvesse a Deus chamar-me neste
momento, teria que temer o olhar de alguém,
ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, onde
nada pode ser ocultado?”

“Examinai o que pudestes ter obrado contra
Deus, depois contra o vosso próximo e,
finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos
darão, ou o descanso para a vossa consciência,
ou a indicação de um mal que precise ser
curado.” SANTO AGOSTINHO.

Continuaremos a falar um pouco mais sobre
autoconhecimento no próximo artigo.

Luciana L.


