A tarefa
Essa é das tarefas primeiras a se recomendar ao incipiente espírita! Tão logo o
frequentador se identifique com a Casa e alcance relativo padrão de harmonia interior,
desde que manifeste desejo e se disponha a atender as normas explicitadas, estará
apto a participar de tão sublimada atividade espiritualizante. Não se exige desse
tarefeiro profundos conhecimentos doutrinários e, evangélicos e nem tampouco
atestado de bons antecedentes morais, até porque a maioria de nós está à
semelhança do filho pródigo, isto é, o Senhor da Vida nos dignifica com oportunidades
de reparação dos nossos equívocos pretéritos e construção de um futuro mais feliz. O
hoje é então a oportunidade inadiável!
A campanha do quilo atende, em simultâneo, duas missões características do centro
espírita: a de OFICINA, pelo trabalho assistencial propriamente dito; a de TEMPLO,
pela dilatação dos limites físicos da instituição, irradiando-a até os lares visitados.
Como oficina: vários trabalhadores deixam a comodidade dos seus lares, o prazer do
divertimento nos clubes ou dos passeios nos sítios, para carregarem, nas mãos,
sacolas ou fardos, deslocando-se para aqui ou acolá, muitas das vezes em árduas
caminhadas, enfrentando situações inesperadas e de perigo; para recolherem de
corações generosos a peça de roupa, o remédio, o brinquedo velho, o livro usado, a
barra de sabão, o quilo de feijão, o pacote de arroz, o macarrão, a moeda, o sapato e
seja lá o que for, até um pedaço de pão.

A história
Não se sabe ao certo a origem da Campanha do Quilo, mas com certeza a primeira
Campanha feita em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, visando o amparo aos necessitados,
foi a empreendida por Paulo de Tarso em favor da Casa do Caminho, durante as suas viagens.
Consta também que Francisco de Assis fazia campanha de rua para depois distribuir com os
pobres.
São Vicente de Paula, também fazia campanha para distribuir com os pobres, trabalho esse
continuado até hoje pela Ordem dos Vicentinos, da Igreja Católica.
Dentro do Movimento Espírita, temos notícias que Eurípedes Barsanulfo utilizou a Campanha
do Quilo para o seu trabalho assistencial (Eurípedes, O Homem e a Missão - Corina Novellino),
mas a pessoa que primeiro recebeu orientação expressa da Espiritualidade maior, através do
Dr. Bezerra de Menezes, para implantação de forma sistemática da Campanha do Quilo nos
arraias espiritistas, foi Elias Alverne Sobreira (1907 - 2003).

Elias Sobreira ensinou a Oli de Castro a fazer a Campanha do Quilo e este ensinou ao Nympho
de Paula Corrêa.” (Revista Auta Souza, nº 11, p.26-27).

Nympho Corrêa e a Campanha do Quilo
“Há alguns anos, vindo da cidade de Cuiabá, àquela época residindo em Campo Grande, hoje
capital de Mato Grosso do Sul, […]. Eu era católico com frequência assídua […]. Nos meados de
1944 passei a frequentar a Mocidade do Centro Espírita Discípulos de Jesus [...]".
Em 1950 transferiu-se para aquela cidade o entusiasta e trabalhador Espírita, irmão Oli de
Castro, que musicou o hino da Alegria Cristã de autoria de Leopoldo Machado. Oli era sargento
da Aeronáutica, vindo transferido da cidade de Recife, onde tomava parte de uma campanha
que pedia alimentos pelas ruas, designada de Campanha do Quilo e o confrade Oli convocou
alguns irmãos da Mocidade, para organização da referida campanha. Após um certo tempo de
preparo, saímos às ruas da cidade, mais ou menos uns oito participantes, pedindo de porta em
porta e arrecadando no mesmo dia, um quilo de alimento, os quais eram encaminhados ao
Departamento de Assistência do Centro, em benefício das famílias ali assistidas.” (Revista Auta
Souza, nº 11, p. 30 ).

Nympho Corrêa idealiza e funda a Campanha de Fraternidade
[...] motivos de força maior levaram Nympho Corrêa para São Paulo, Capital, em junho de
1952. Na Capital Bandeirante tornou-se frequentador da Federação Espírita de São Paulo e do
então pequeno Departamento de Assistência Social da Federação. Logo notou as dificuldades
enfrentadas pelo Órgão Assistencial da Federação Espírita de São Paulo. Notou também que as
mensagens espíritas-cristãs continuavam restritas ao ambiente espírita, a invés de serem
levadas aos lares famintos de novos conhecimentos para os seus espíritos.[...].

"Em 3 de fevereiro de 1953, às 20:00 horas, em uma das dependências da Federação Espírita
do Estado de São Paulo, à Rua Maria Paula, 158 (antigo prédio), reuni alguns amigos e
apresentei o projeto de como organizar e funcionar uma campanha de rua, cujo nome deveria
ser Campanha de Fraternidade. Sendo estudado carinhosamente pelos companheiros, foi
aprovada e marcado o seu início para daí a um mês.

E, assim, a 3 de março de 1953, com a proteção dos Espíritos Maiores, o coração cheio de
alegria, sem mesmo saber que estaria plantando ali uma grande árvore destinada a dar frutos
de tanta beleza, a irradiar-se em múltiplas tarefas, futuro a fora, realizou-se a memorável
primeira CAMPANHA DE FRATERNIDADE, na histórica cidade de São Paulo, no bairro de
Pinheiros, em frente ao Cemitério do Araçá - justamente em frente ao cemitério, como que
simbolizando a ligação entre a chamada “morte”, com a vida eterna de todos nós, a bradar;
“Unamos nossos esforços para que quando o Senhor chegar encontre acabada a obra” - com
doze caravaneiros [...].” (Revista Auta Souza, nº 11, p. 31-32).
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