Reuniões Públicas - Palestras das Reuniões - Divulgação Doutrinária
Assistência Espiritual - Passes

20:00 h

Quarta-feira
Expositor

Tema das Palestras

05/12

Francisco

Vale tentar

12/12

Evandro

Calvário de bençãos

19/12

Augusto

Função educativa

Quinta-feira

20:00 h

EDITORIAL

Assistência Espiritual - Passes
Atendimento Fraterno (Entrevistas)

Expositor

Tema das Palestras

01/12

Evandro

Vida sadia

08/12

Aurea

Vale tentar

15/12

Francisco

Calvário de bençãos

16 de dezembro de 2007 (Domingo)
09:00 às 12:00h

MINI-SEMINÁRIO
“NA SEARA DO BEM”

Exposição baseada na obra “Na Seara do Bem”, de Luís Antônio Ferraz e Antonio Carlos Tonini
(Espírito), a qual descreve os serviços espirituais desenvolvidos numa casa espírita durante uma
reunião pública, tal como a ação dos espíritos durante as palestras e os passes.
A exposição será acompanhada dos recursos visuais elaborados pelo PROJETO SLIDE da Associação dos Divulgadores Espíritas de São Paulo.
EXPOSITOR

Augusto Cantusio Neto
(Trabalhador da Seara Espírita Joanna de Ângelis)

Relatório Financeiro - Acumulado Janeiro/Setembro2007
TITULO

SEDE

NUCLEO

TOTAL

%

CONTRIBUICOES E DOAÇÕES

28.775

20.330

49.105

21

580

22.301

22.881

10

1.396

3.122

4.518

2

RECEITAS EVENTUAIS
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS DIVERSAS

130

4.792

4.922

2

RECURSOS PUBLICOS

208

124.304

124.511

54

RECURSOS FEAC

A TUA
COLABORAÇÃO É
IMPORTANTE
Participe do nosso
quadro associativo
- informações na
secretaria -

0

25.739

25.740

11

TOTAL DAS RECEITAS

31.089

200.588

231.677

100

FUNCIONARIOS E TERCEIROS

16.329

149.822

166.153

72

MATERIAL DE CONSUMO

2.570

40.109

42.678

18

UTILIDADES E SERVICOS

5.697

6.410

12.108

5

OUTRAS DESPESAS

4.144

12.413

16.557

7

Seara Espírita Joanna de Ângelis

IMPOSTOS E

1.000

3.234

4.234

2

Rua Dr. João Keating, nº107
Botafogo -Campinas/SP
CEP 13070-230
Tel: (19) 3213-7856 - 3213-0809
searaespirita.angelis@bol.com.br

TAXAS

TOTAL DAS DESPESAS

29.740

211.988

241.730

104

SUPERAVIT ( DEFICIT )

1.349

(11.400)

(10.053)

(4)
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Dezembro/2007
NATAL

Estudo Sistematizado (informações na secretaria)

10:00 h

Sábado

Boletim Informativo

Atendimento Fraterno (Entrevistas)

Chegou o mês de
Dezembro e mais
uma vez vamos comemorar as festividades
natalinas,
Jesus deverá estar
presente em nossos corações.
Não devemos esquecer que o Natal é
para todos nós, sejamos beneficiados
pela felicidade ou atravessamos o difícil
caminho da deserção.
Aos felizes já aproveitando das benesses
da vida, nada a comentar.
Preocupemos com os deserdados da
sorte como se diz na sociedade.
Os deserdados da fortuna que anseiam
por erguer-se da miséria que muitas
vezes fazem resvalar na sarjeta humana.

Os deserdados do amor que choram
combalidos, a espera de corações dispostos a ajudá-los.
Os deserdados da justiça que clamam muitas vezes pela solução de causas injustificáveis.
Portanto, ao sentarmos diante da
mesa farta não esquecemos deles.
Na impossibilidade de darmos o que
necessitam, lembremos de distingui-los
com uma prece de amor, vibrando em
suas direções por onde se estariam neste mundo, na certeza de JESUS, o Aniversariante Divino, a todos irradiará
vibrações de amor, porque diante
DEUS não há como se distinguir uns
dos outros, todos amados e inesquecíveis.
Reflexionemos...
Um Feliz Natal

Os deserdados da paz que não conseguem caminhar semeando a desgraça
e a sensatez.

Presidente Elcio Luiz Menni

Oração Silenciosa
Senhor ,
no silencio desta prece,
venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força.
Quero sempre olhar o mundo com os olhos
cheios de amor.
Quero ser paciente ,
compreensiva e prudente.
Quero ver além das
aparências, teus filhos, como tu mesmo os
vê.
E assim Senhor, ver somente o bem em cada
Pág. 1 - Dezembro/2007 - Volume 1, edição 10

um deles.
Guarde a minha língua de todas as
maldades, só de bênçãos encham minha
alma.
Que eu seja tão boa e alegre, que todos
aqueles que se aproximarem de mim sintam
a tua presença.
Reveste-me Senhor de tua beleza.
E que no decurso deste dia eu te revele a
todos.
Assim seja
Francisco Candido Xavier

Ressonâncias do Natal
Na paisagem fria e sem melhor acolhimento, a
única hospedaria à disposição era a gruta modesta onde se guardavam os animais.
Não havia outro lugar que O pudesse receber.
O mundo, repleto de problemas e de vidas inquietas, preocupava-se com os poderosos do momento e reservava distinções apenas para os que se
refestelavam no luxo, bem como no prazer.
Aos simples e desataviados sempre se dedicavam
a indiferença, o desrespeito, fechando-lhes as
portas, dificultando-lhes os passos.
Mas hoje, tudo permanece quase que da mesma
forma.
Não obstante, durante aquela noite de céu transparente e estrelado, entre os animais domésticos,
em uma pequena baia, usada como berço acolhedor, nasceu Jesus, que transformou a estrebaria
num cenário de luzes inapagáveis que prosseguem projetando claridade na noite demorada
dos séculos, em quase dois mil anos...
Inaugurando a era da humildade e da renúncia,
Jesus elegeu a simplicidade, a fim de ensinar
engrandecimento íntimo como condição única
para a felicidade real.
O Seu reino, que então se instalou naquela noite
de harmonias cósmicas, permanece ensejando
oportunidades de redenção a todos quantos se
resolvam abrigar nas suas dependências.
E o Seu nascimento modesto continua produzindo ressonâncias históricas, antes jamais previstas.
Homens e mulheres, que tomaram contato com
Sua notícia e mensagem, transformaram-se, mudando-se-lhes o roteiro de vida e o comportamento, convertendo-se, a partir de então, em luzeiros
que apontam rumos felizes para a Humanidade.
*
Guerreiros triunfadores passaram pelo mundo
desde aquela época, inumeráveis.
Governantes poderosos estabeleceram reinos e
impérios, que pareciam preparados para a eternidade, e ruíram dolorosamente.
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Artistas e técnicos, de rara beleza e profundo
conhecimento, criaram formas e aparelhagens
sofisticadas para tornarem a Terra melhor, e
desapareceram.
Ditadores indomáveis e aristocratas incomuns
surgiram no proscênio terrestre, envergando
posição, orgulho e superioridade, que o túmulo
silenciou.
...Estiveram, por algum tempo, deixando suas
pegadas fortes, que tornaram alguns odiados,
outros rechaçados e sob o desprezo das gerações
posteriores.
Jesus, porém, foi diferente.
Incompreendido, o Cantor do Amor aceitou a
cruz, para não anuir com o crime, e abraçou a
morte para não se mancomunar com os mortos.
Por isso, ressurgiu, em triunfo e grandeza, permanecendo o Ser mais perfeito que jamais esteve
na Terra, como modelo que Deus nos ofereceu
para Guia.
*
Quando a Humanidade experimenta dores superlativas, quando a miséria sócio-econômica
assassina milhões de vidas que estertoram ao
abandono; quando enfermidades cruéis demonstram a fragilidade orgânica das criaturas; quando a violência enlouquece e mata; quando os
tóxicos arruínam largas faixas da juventude
mundial, ao lado de outros males que atestam a
falência do materialismo, ressurge a figura impoluta de Jesus, convidando à reflexão, ao amor e à
paz, enquanto as ressonâncias do Seu Natal falam em silêncio: Ele, que tem salvo vidas incontáveis, pede para que tentes fazer algo, amando e
libertando do erro pelo menos uma pessoa.
Lembrando-te dEle, na noite de Natal, reparte
bondade, insculpe-O no coração e na mente, a
fim de que jamais te separes dEle.
Franco, Divaldo Pereira. Da obra: Momentos
Enriquecedores. Ditado pelo Espírito Joanna de
Ângelis.

Tudo É Amor
Vida - É o Amor existencial.
Razão - É o Amor que pondera.
Estudo - É o Amor que analisa.
Ciência - É o Amor que investiga.
Filosofia - É o Amor que pensa.
Religião - É o amor que busca Deus.
Verdade - É o Amor que se eterniza.
Ideal - É o Amor que se eleva.
Fé - É o Amor que se transcende.
Esperança - É o Amor que sonha.
Caridade - É o Amor que auxilia.
Fraternidade - É o Amor que se expande.
Sacrifício - É o Amor que se esforça.
Renúncia - É o Amor que se depura.
Simpatia - É o Amor que sorri.
Altruísmo - É o Amor que se engrandece.
Trabalho - É o Amor que constrói.
Indiferença - É o Amor que se esconde.
Desespero - É o Amor que se desgoverna.
Paixão - É o Amor que se desequilibra.
Ciúme - É o Amor que se desvaira.
Egoísmo - É o Amor que se animaliza.
Orgulho - É o Amor que enlouquece.
Sensualismo - É o Amor que se envenena.
Vaidade - É o Amor que se embriaga.

MENSAGEM DE CHICO XAVIER
Que Deus não permita que eu perca o ROMANTISMO, mesmo sabendo que as rosas não falam...
Que eu não perca o OTIMISMO, mesmo sabendo
que o futuro que nos espera pode não ser tão alegre...
Que eu não perca a VONTADE DE VIVER, mesmo
sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa...
Que eu não perca a vontade de TER GRANDES
AMIGOS, mesmo sabendo que, com as voltas do
mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas...
Que eu não perca a vontade de AJUDAR AS PESSOAS, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir, esta ajuda...
Que eu não perca o EQUILÍBRIO, mesmo sabendo
que inúmeras forças querem que eu caia...
Que eu não perca a VONTADE DE AMAR, mesmo
sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não
sentir o mesmo sentimento por mim...
Que eu não perca a LUZ E O BRILHO NO OLHAR, mesmo sabendo que muitas coisas que verei
no mundo escurecerão meus olhos...
Que eu não perca a GARRA, mesmo sabendo que a
derrota e a perda são dois adversários extremamente
perigosos...
Que eu não perca a RAZÃO, mesmo sabendo que as
tentações da vida são inúmeras e deliciosas...

Finalmente, o ódio que julgas ser a

Que eu não perca o SENTIMENTO DE JUSTIÇA,
mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu...

antítese do Amor, não é senão o

Que eu não perca o meu FORTE ABRAÇO, mesmo
sabendo que um dia meus braços estarão fracos...

próprio Amor que adoeceu gravemente.
Chico Xavier

Feliz Ano Novo
Que neste ano que começa,
desejamos que seja feliz nos seus
sonhos
e tenha a felicidade de buscá-los...
Seja feliz nos seus projetos e tenha a felicidade
de realizá-los...
Seja feliz nos seus desejos e tenha a felicidade
de concretizá-los...
Seja feliz nos seus sucessos e tenha a felicidade
de obtê-los...
Seja feliz sempre, em todos momentos...
" Feliz Ano Novo"
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Que eu não perca a BELEZA E A ALEGRIA DE
VER, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão
dos meus olhos e escorrerão por minha alma...
Que eu não perca o AMOR POR MINHA FAMÍLIA, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia...
Que eu não perca a vontade de DOAR ESTE ENORME AMOR que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e
até rejeitado...
Que eu não perca a vontade de SER GRANDE,
mesmo sabendo que o mundo é pequeno...
E acima de tudo...
Que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente!
Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro
de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer
coisa, pois...
A Vida é construída nos sonhos e concretizada
no AMOR!

CHICO XAVIER
Quando mergulhou no corpo físico, para o ministério que deveria desenvolver, tudo eram expectativas e promessas.
Aquinhoado com incomum patrimônio de bênçãos,
especialmente na área da mediunidade.
Mensageiros da Luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse na trajetória física, advertindo-o dos perigos da
travessia no mar encapelado das paixões bem como
das lutas que deveria travar para alcançar o porto
de segurança.
Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão
e amargura estabeleceram o cerco que lhe poderia
ter dificultado o avanço, porém, as providências
superiores auxiliaram-no a vencer esses desafios
mais rudes e a crescer interiormente no rumo do
objetivo de iluminação.
Adversários do ontem que se haviam reencarnado
também, crivaram-no de aflições e de crueldade
durante toda a existência orgânica, mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas,
os espículos e o mal que lhe dirigiam.
Experimentou abandono e descrédito, necessidades
de toda ordem, tentações incontáveis que lhe rondaram os passos ameaçando-lhe a integridade
moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis.
Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as Fontes Geradoras da Vida, de onde
hauria coragem e forças para não desfalecer.
Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da
solidariedade, e acendendo o archote da fé racional
que distendia através dos incomuns testemunhos
mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis
e amparo para outras tantas existências.
Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo,
nem mesmo quando sob o metralhar de perversas
acusações, permanecendo fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativas para os
seus atos.
Lentamente, pelo exemplo, pela probidade e pelo
esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e os seu
líderes, que passaram a amá-lo, tornou-se parâmetro do comportamento, transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras
sobre o Mundo Espiritual e os fenômenos da mediunidade.
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Sua palavra doce e ungida de bondade sempre
soava ensinando, direcionando e encaminhando as
pessoas que o buscavam para a senda do Bem.
Em contínuo contato com o seu Anjo tutelar, nunca
o decepcionou, extraviando-se na estrada do dever,
mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso
assumido.
Abandonado por uns e por outros, afetos e amigos,
conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o seu
compromisso para com a Vida, nunca desertando
das suas tarefas.
As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele
as renovava através da oração e do exercício intérmino da caridade.
A claridade dos olhos diminuiu até quase apagarse, no entanto a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar nos arcanos da Espiritualidade.
Nunca se escusou a ajudar, mas nunca deu trabalho a ninguém.
Seus silêncios homéricos falaram mais alto do que
as discussões perturbadoras e os debates insensatos
que aconteciam a sua volta e longe dele, sobre a
Doutrina que esposava e os seus sublimes ensinamentos.
Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu
tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando
parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim
como penetrar em mentes e corações para melhor
ajudá-los, tanto quanto tornando-se maleável aos
Espíritos que o utilizaram por quase setenta e cinco
anos de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa.
Por isso mesmo, o seu foi mediunato incomparável.
...E ao desencarnar, suave e docemente, permitindo
que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do
Infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu
com a Sua bondade, asseverando-lhe:
– Descansa, por um pouco, meu filho, a fim de
esqueceres as tristezas da Terra e desfrutares das
inefáveis alegrias do reino dos Céus.
Autor Espiritual: Joanna de Ângelis
psicografada pelo médium Divaldo P. Franco

AS METAS-DESAFIO
Jesus conduziu-se integérrimo nas Jesus conduziu
-se integérrimo nas metas-desafio desde o berço à
cruz e da ressurreição à ascensão, amando, ajudando, sempre ligado ao Pai em Quem hauria
forças e plenitude para a vitória total. Imita-O e
atingirás as tuas metas-desafio.
Rumos Libertadores – Joanna de Ângelis
Todos nós possuímos as nossas metas-desafio, em
especial aquelas cujas conquistas transcendem a
matéria, e mesmo embora não nos recordemos delas
constantemente, ou mesmo claramente, elas existem. Nós nos embrenhamos por alguns condicionantes da própria vida e nos esquecemos de cumprir
com os desafios com os quais nos comprometemos
antes do berço, antes do retorno à vida material e
corpórea atual.
É certo que muitos de nós, devidamente auxiliados
por Instrutores Espirituais, já pudemos participar do
“planejamento” de nossa atual reencarnação. Obviamente, o véu do esquecimento, proporcionado pela
Misericórdia Divina, não nos permite lembrança
física, como gostaríamos de ter, mas podemos sentir
essas lembranças das nossas metas-desafio no âmago de nós mesmos. Nesse período do ano, das festas
em geral, é bastante comum tentarmos fazer um
balanço das nossas conquistas e assim também
podemos pensar nos nossos compromissos.
Como temos dificuldade em nos recordarmos desses
compromissos, vale a pena fazermos um pequeno
passeio por uma obra de pesquisas bastante interessante. É um livro constantemente citado por diversos estudiosos da Doutrina Espírita e que, infelizmente não mais o encontramos editado em língua
portuguesa. Trata-se da obra “Vida antes da Vida”,
de autoria da psicóloga americana, Dra. Helen
Wambach, que idealizou essa obra através do que
podemos denominar de pesquisa psíquica do inconsciente, através de estados alterados de consciência,
realizada
com 750
pessoas,
ou
“sujeitos” (conforme o linguajar técnico), de diferentes religiões, condições sócio-econômicas e
intelectuais. Hermínio Miranda, conhecido pesquisador e escritor espírita, assevera que nessa obra a
autora conseguiu reunir o maior acervo de dados
científicos dos antecedentes espirituais do ser humano através da regressão de memória.
A Dra. Wambach, através de suas pesquisas, nos
traz a baila algumas informações bastante interessantes, que talvez nos façam relembrar psiquicamente das nossas metas-desafio estabelecidas antes
dessa reencarnação. As pesquisas foram montadas
sobre perguntas básicas formuladas após as pessoas
terem regredido ao período imediatamente anterior
ao do seu nascimento. As perguntas efetuadas seguem um roteiro simples e seqüencial:
Foi sua a decisão de nascer? Alguém o ajudou a
decidir? Em caso positivo, qual o seu relacionamento com o conselheiro? 81% dos pacientes
disseram que eles próprios haviam decidido renascer e 19% afirmaram que não tinham lembrança de
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nenhuma decisão ou que nada lhes ocorrera dizer.
Entre aqueles 81%, que afirmam terem decidido
pela nova reencarnação, eles se lembram do auxílio
de pessoas de envolvimento pessoal, tais como
parentes, irmãos e amigos, ou conselheiros
“credenciados” a os auxiliarem na tomada de decisão de um novo retorno.
Como você se sente ante a perspectiva de viver a
próxima existência? Essa pergunta obteve respostas
que certamente vem de encontro a nós mesmos, pois
68% dos pacientes declaravam-se relutantes, tensos
ou resignados ante a perspectiva de viver nova
existência, e somente 26% encaravam a nova oportunidade com certo otimismo e nutriam a esperança
de alcançar alguma conquista evolutiva. É uma
resposta bastante natural, creio que para todos nós.
Outras questões, tais como: Há alguma razão pela
qual você tenha escolhido nascer na última metade do século XX; Foi você que escolheu o seu
sexo; Qual o seu objetivo nessa vida e se havia
algum relacionamento anterior com os atuais
parentes, revelam respostas que nos levam a considerar que a vida é sempre a maior meta-desafio de
qualquer um de nós.
Alguns responderam que decidir pela vivência no
século XX representava a possibilidade de adquirirem conquistas espirituais mais elevadas, pois entendiam que o final deste século seria bastante
propício para tal. Quanto a escolha de sexo, não
havia especial predileção pelo sexo masculino ou
feminino, e 24% dos pacientes responderam que o
sexo não teria importância fundamental em seu
planejamento da nova vida. Outros tantos responderam que a escolha de sexo recaía sobre a possibilidade de crescimento evolutivo dentro de uma ou
outra polaridade.
Quanto aos objetivos planejados para a vida propriamente dita, se desejava aprender a relacionar-se
com os outros e amar sem ser exigente nem possessivo. Deste grupo, 28% tinha consciência de haver
trazido uma espécie de mensagem à Humanidade,
no sentido de ser solidário com o semelhante e
desenvolver o consciente superior, o que poderíamos traduzir como a conquista do autoconhecimento. Entre os pacientes, houve praticamente unanimidade em rejeitar qualquer intenção
voltada para o aumento de riqueza, do status e do
poder. Ainda, 87% das pessoas declararam haver
conhecido seus pais, seus amantes, parentes e amigos de uma ou outra vida anterior.
Fica bastante caracterizado pelas pesquisas da Dra.
Wambach, de que todos nós possuímos as metasdesafio de nossas vidas ou vivências atuais. Bastanos caminhar um pouco pelo interior de nós mesmos para verificá-las e, se por algum acaso nós nos
esquecemos temporariamente delas, sempre é tempo
de revê-las e direcionarmos nossa vida para as
conquistas que nos cabe a cada um de nós.
Augusto Cantusio Neto (Vice Presidente da Área
Doutrinária da Seara Joanna de Ângelis)

E para nós, onde Jesus nasceu?
Perguntemos a Maria de Magdala, onde e quando
nasceu Jesus. E ela nos responderá:
- Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez, que a sua
voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em
mim a sensação de uma vida nova com a qual até
então jamais sonhara.
Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe
sobre o nascimento de Jesus. Ele nos responderá:
- Ele nasceu no dia em que, na praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome
para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que
somente ele é a fonte inesgotável de amor.
Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento
de Jesus, Ele nos responderá:
- Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifas, na
noite em que o galo cantou pela terceira vez, no
momento em que eu o havia negado. Foi nesse
instante que acordou minha consciência para a
verdadeira vida.
Perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o
nascimento de Jesus. Ele nos responderá:
- Jesus nasceu na Estrada de Damasco quando,
envolvido por intensa luz que me deixou cego,
pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo porque me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe
disse:
- Senhor, o que queres que eu faça?!
Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando
nasceu Jesus. E ela nos responderá:
- Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do
circo em Roma, eu ouvi o povo gritar:
- Negue! Negue!
E o soldado com a tocha acesa dizendo:
- Este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer?
Foi neste instante que, sentindo o fogo subir pelo
meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade
dizer:
- Não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo.
Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus. Ele nos responderá:
- Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele
me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado
testemunhar que a morte não tinha poder sobre o
filho de Deus. Só então compreendi o sentido de
suas palavras:
- Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe
sobre o nascimento de Jesus. E ela nos responderá:
- Jesus nasceu junto à fonte de Jacob na tarde em
que me pediu de beber e me disse:
- Mulher eu posso te dar a água viva que sacia toda
a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as
criaturas.
Naquela tarde soube que Jesus era realmente um
profeta de Deus e lhe pedi: - Senhor, dá-me desta
água.
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Perguntemos a João Batista quando se deu o
nascimento de Jesus. Ele nos responderá:
- Jesus nasceu no instante em que, chegando ao rio
Jordão, pediu-me que o batizasse.
E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua
figura pude ouvir a mensagem do Alto:
- "Este é o meu Filho Amado, no qual pus a minha
complacência!
- Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus.
Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu
Jesus? Ele nos responderá:
- Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou
o meu túmulo e disse: - Lázaro! Levanta.
Neste momento compreendi finalmente quem Ele
era... A Ressurreição e a Vida!
Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o
nascimento de Jesus. Ele nos responderá:
- Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu
julgamento e a sua condenação.
Compreendi que Jesus estava acima de todos os
tesouros terrenos.
Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe
sobre o nascimento de Jesus e ele nos responderá:
- Jesus nasceu no dia em que desci as escadas da
Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo:
- Vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome
de Maria, porque renovei minha fé e a confiança
em Deus.
Foi naquele instante que percebi a Sua misericórdia
e o Seu imenso amor pelas criaturas.
Perguntemos, finalmente, a Maria de Nazaré
onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá:
-Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram
focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas
ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus
braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele Menino
que Deus enviara ao mundo, para ensinar aos homens a lei maior do amor.
Agora pensemos um pouquinho:
E para nós, quando Jesus nasceu?
Pensemos mais um pouquinho:
e se descobrirmos que ele não nasceu?
Então, procuremos urgentemente fazer com que ele
nasça um dia destes, porque, quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz.
Que Jesus nasça em nossos corações e que seja
sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos
falte a Esperança e a Alegria Cristã.

FELIZ ANO NOVO!!!!!!

É Jesus que vem de novo, falar ao coração do povo!!!
Chico Xavier

ATIVIDADES NO NÚCLEO
Boas notícias
No dia 01/11/07 foi
assinado o Termo
de Compromisso
com o Instituto
Arcor Brasil, Programa pela Educação em
Tempo Integral, e estaremos desenvolvendo
durante 18 meses o Projeto Metamorfose que
será realizado em parceria com o CRAS
Campo Belo, Módulo de Saúde São Domingos, Escolas Estaduais Celeste Palandi de
Mello, Paul Eugene Charbonneau e Escola
Municipal Odila Maia.
No dia 14/11/2007:- 23 crianças e jovens
participaram do Batizado de Capoeira que
aconteceu no Teatro Padre Anchieta, em
Aparecidinha.

Festa de Natal
Será realizada no dia
15/12/2007, sábado, das
9 às 13h.
Você é nosso convidado,
venha prestigiar e conhecer o trabalho realizado que é uma extensão da Seara Espírita Joanna De Ângelis.

Vai ter Papai Noel,
churrasco, sorvete e
muitos presentes
para as crianças e
jovens.

Campanha de Natal
Você pode ser um amigo
(a) de uma criança ou
adolescente do Núcleo.
Para tanto você deve procurar a Secretaria da
Seara e fazer sua contribuição no valor de R$
50,00.
Maiores informações
fone: 3213-0809 e 3213-7856 com Ilizete

Férias:
O Núcleo estará em recesso de suas atividades no período de 24/12/07 à 19/01/2008.
Núcleo Assistencial Espírita Jerônimo Mendonça
Rua 11, nº514- Jd. Campo Belo II—Campinas/SP
CEP 13012-970
Fone (19) 3225-9935
jeronimomendonca@mpc.com.br

Ajude a construir um futuro melhor

Quando a criança é bem atendida na infância e adolescência, com certeza serão adultos melhores no futuro.
Elas terão melhor educação e preparo para suas vidas
inteiras.
O país e todos nós também ganhamos com isto. E para
que isto aconteça, precisamos da ajuda de todos.
Nosso futuro depende de nossa ação, agora. Sinta o
grande prazer que é colaborar com uma causa tão justa e necessária como cuidar dos nossos jovens que
serão os cidadãos de amanhã.
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Ficha de Adesão na Secretaria

