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

20:00 h

Quarta-feira

Atendimento Fraterno (Entrevistas)

Expositor

Tema das Palestras

05/03

LUCIA ERMETICE

Corpo

12/03

AUGUSTO

Com Alegria

19/03

AUREA

Na Esfera de Cristo

26/03

EVANDRO

Nós e eles

Quinta-feira

20:00 h

searaespirita.angelis@bol.com.br

Estudo Sistematizado (informações na secretaria)
Assistência Espiritual - Passes
Atendimento Fraterno (Entrevistas)

Expositor

Tema das Palestras

01/03

TEREZINHA

Com Alegria

08/03

EVANDRO

Considerando a fé

15/03

AUREA

Teofânia

22/03

FRANCISCO

Corpo

29/03

AUGUSTO

Na Esfera de Cristo

Domingo

10:00 h
Expositor
DAVID BIANCHINI

09/03

Doutor em Educação pela UNICAMP

30/03

Divulgação Doutrinária
Tema das Palestras

Prof. da Fac.de Eng. Elétrica - PUCCampinas

AUGUSTO CANTUSIO NETO
(Seara Espírita Joanna de Ângelis)

LEI DA EVOLUÇÃO:
DA SOCIEDADE AGRÁRIA À SOCIEDADE
ESPIRITUAL

Palestra
baseada
na obra
“
O
Ho me m
I n t e gral”, de
Joanna
de Ângel i s ,
psicografada por Divaldo Pereira Franco.
Esta obra é um dos volumes da “série psicológica”
da autora espiritual, na
qual o homem é apresentado como ser integral, idealista, imortalista e lúcido, e
Jesus como o modelo mais
perfeito a ser seguido.

BOAS NOTÍCIAS!!!!

►No dia 15 de Março, sábado das 9h às
► Em Fevereiro tiveram início as Oficinas 13h, será realizada a FESTA DE PÁSCOA,
para adolescentes e jovens, de 14 a 24 anos, para os usuários do Núcleo.
da Entidade e para
alguns moradores da
Haverá distribuição
comunidade.
de Ovos de Páscoa
Foram disponibilizae muita brincadeira
das 30 vagas para que
para as crianças.
os mesmos participem
das Oficinas de Informática,
Percussão,
Artes Circenses, Capoeira, Educação Sexual, Música e Esportes.
Aproveite e
Cada participante poderá fazer quantas oficivenha
conhecer as
nas quiser o que implica em 07 oportunidades
atividades
da Entidade.
de aprendizagem para cada um.
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

Boletim Informativo
EDITORIAL
Fanal do Espiritismo
No livro ENFOQUES
ESPIRITAS, psicografado por Divaldo P. Franco - Espírito de
Vianna de Carvalho o texto nos presenteia com observações valiosas sobre a
história da nossa doutrina.
Diz Vianna - Inatingido pelas hábeis
urdidas das acusações gratuitas com que
no passado, os adversários ideológicos
desejaram empanar-lhe a luminosidade
estelar, o Espiritismo prossegue, fulgindo
nos céus da humanidade, conceituado
como a lídima doutrina do Cristo, em
considerando a limpidez que reflete nos
seus ensinamentos superiores.

março/2008
Nem loucura como conseqüência
imediata da adoção dos seus conceitos,
nem desvarios predominando entre seus
profitentes.
O Espiritismo é simples o que não
implica em ser fácil, já que convida o
homem a acurado estudo e imediata
reflexão.
O estudo é indispensável, sem dúvida,
para oferecer mais amplo conhecimento
do mecanismo espiritual da vida.
O conhecimento espírita dá dimensão
real à vida, liberando a consciência dos
anestésicos da ilusão.
Quando os ensinos espíritas forem
bem compreendidos, examinados, absorvidos pelos homens, estes mudarão o
comportamento social, em razão da
modificação moral, auxiliando a transfor-

mação da Terra regenerada e luminosa.
A Seara está proporcionando a oportunidade, ofertando aos seus freqüentadores o curso do “ESDE” - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todo
alicerçado nos postulados da Codificação, promovendo de forma fácil a oportunidade de examinarem o seu conteúdo
doutrinário, enriquecendo os conhecimentos, poupando preocupações e perturbações ante a escarne do seus ensinamentos filosóficos.
Assim, como expressa o Espírito de
Vianna Carvalho - Este é o grande Fanal
do Espiritismo.
Aceite este desafio, vamos estudar...
Presidente - Elcio Luiz Menni

A Diretoria

Espíritos", na condição de modelo e guia, constituída por aqueles impulsos que não
ensinando-nos o caminho da verdade e da queremos mostrar ao mundo, nem a nós
vida, o qual nos levará a perfeição relativa mesmos.
Passados mais de dois mil anos da que nos aguarda.
Porém, há também uma sombra de
vinda do Cristo, inúmeros são aqueles
Desta forma, irmã Joanna de Ângelis, luz, um lugar onde se encontra nossa
que, arraigados às propostas de felicidade
na
sua
obra
"Alerta",
assevera
que
não
é
autenticidade,
potenciais e aptidões inatas,
sem jaça e das conquistas destituídas de
esforço pessoal, buscam nas páginas do lícito transferir-se deveres e responsabili- os quais se afiguram como nossos "deuses
Evangelho justificativa para a própria dades pessoais, que fazem parte do esque- embrionários", aguardando nosso esforço
ma de iluminação que devemos conseguir, para desenvolvê-los.
estagnação moral.
mesmo sob as penosas cargas da aflição e
Quando empreendemos a tarefa pessoApoiados em interpretações religiosas da renúncia.
al de projetar a luz do auto-conhecimento
distorcidas feitas acerca de algumas direDentre os naturais desafios que a vida a estas áreas sombrias da psique, iniciatrizes grafadas pelos apóstolos, seguem
alimentando a equivocada idéia de que nos oferece, os que dizem respeito ao mos a longa e pessoal tarefa de autoaprimoramento
íntimo ganham prioridade, salvação que nos cabe encetar, rumando à
Jesus teria vindo ao orbe terreno, para
tomar sobre seus ombros os pecados do convidando-nos à inadiável tarefa do auto felicidade real que nos está destinada e
mundo, pois para as criaturas psicológica -conhecimento libertador, que dissipa que sempre estará alicerçada na obra de
e moralmente imaturas, será sempre mais pouco a pouco as sombras que ainda crescimento espiritual para a qual fomos
fácil outorgar a outrem as responsabilida- trazemos na alma. Segundo Carl Jung, criados.
des que lhes cabem na condução da pró- todo o homem tem uma sombra e, quanto
Jesus não é, portanto, o salvador que
menos ela se incorporar à sua vida conscipria vida e melhoria moral.
ente, mais escura e densa ela será. Desse nos exime de responsabilidades e esforço
próprio
em reformarmo-nos interiormente,
Entretanto, Jesus não veio ao mundo modo, ela forma uma trava inconsciente
mas é a lição de vida que haurimos no
como salvador, para remir os pecados da que frustra nossas melhores intenções.
Evangelho, como convite imorredouro a
Humanidade, isentando-nos da tarefa que
Analisando esta proposta de Carl que nos tornemos "deuses", fazendo brinos é própria no campo do autocrescimento espiritual. Mesmo porque, se Gustav Jung, o Espírito Hammed orienta lhar assim nossa luz, prosseguindo até
assim o fizesse, estaria em contraposição que se tomarmos consciência exata de hoje como símbolo, modelo e guia do
com as Leis do Universo, que comprova- tudo aquilo que está dentro de nós, encon- amor integral, através do qual dulcificadamente mostram que não há efeito sem traremos salvação e bem-estar em nossa mos nossas paisagens internas, rumo à
causa e que, por via de conseqüência, as intimidade, ao passo que se desconhecer- plena libertação.
dores e aflições que ora vivenciamos no mos e não expressarmos o que está em
Busquemos assim, a nossa real salvatrânsito reencarnatório são as resultantes nossa intimidade, permaneceremos na
naturais das nossas ações morais infelizes, sombra gerada pelas nossas infelicidades. ção, a qual se encontra dentro de cada um
de nós, na determinação e na perseverança
que agora nos cabe reparar pela oportuniNo entanto, como propõe Hammed, é em seguir Esse modelo e guia, que através
dade bendita da vida física.
freqüente acreditarmos que existe somente do Seu inefável amor continua projetando
Jesus veio, portanto, conforme asse- a sombra da desvirtude, ou seja, as faces luz em nossas vidas.
veraram os Espíritos Superiores a Allan inaceitáveis da nossa personalidade, que
Evandro Piza (Seara Joanna de Ângelis)
Kardec na questão 625 de "O Livro dos negamos e que nos causam embaraços,

março/2008 - Ano 2, edição 13

março/2008 - Ano 2, edição 13

“O HOMEM INTEGRAL”

NOTÍCIAS NÚCLEO
JERÔNIMO MENDONÇA

Essa possibilidade de atuação nesse segmento é resultado da parceria da Entidade
com as Secretarias de Cultura e Assistência,
com as Escolas da região e com o Programa
Ame a Vida sem Drogas da Fundação FEAC.

Rua
Dr. João Keating, nº107
Botafogo
Campinas/SP - CEP 13070-230
Tel: (19) 3213-7856/3213-0809

10:00 h

Sábado

Seara Espírita
Joanna de Ângelis

Campanha para
pintura do prédio da
Sede - Seara
Desde a inauguração, em
dezembro do ano 2000 o
prédio não teve a manutenção da pintura.
Devido o desgaste natural do tempo faz-se necessário a sua execução.
Assim como o custo é
elevado devido área do
prédio vamos contar com a
colaboração de todos participando financeiramente
através da doação de materiais.
Agradecemos antecipadamente a sua participação.

Modelo de Salvação

SEARA ESPIRITA JOANA DE ANGELIS

SEARA ESPIRITA JOANA DE ANGELIS
C.N.P.J 57.494.155/0001-49
BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

EM 31 DEZEMBRO DE 2007 - EM REAIS
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Bancos Conta Movimento
Fis
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Aplicação Financeiras
A RECEBER
Outros a Receber
MATERIAL DE COMSUMO
Livraria
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
ATIVO PERMANENTE
Edifícios e Instalações
Terrenos

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 - EM REAIS

11.384,09

RECEITAS
RECURSO PRÓPRIO
Doações/Contribuições
Promoções/Eventos

70.250,70
31.986,33

37.456,24

Receitas Financeiras
Outras Receitas

5.587,28
5.272,37

2.007
30.445,01

333,57
9.286,25
88.905,16

225.652,28
1.750,00

Maquinas e Equipamentos
Moveis e Utensílios

48.447,10
43.841,50

Outros Ativos

27.423,00

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE
TOTAL DO ATIVO

347.113,88
436.019,04

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores

4.460,14

Encargos a Pagar
Salarios a Pagar

2.296,41
4.385,67

Provisão de Férias
Convenio Feac CFE CNAS

7.072,32
47,09

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

18.261,63

PATRIMÔNIO SOCIAL
Superávit Exercícios Anteriores
Doações para Fins Patrimoniais
Déficit ou Superávit do Exercício
TOTAL DO PASSIVO

359.676,87
59.884,00
-1.803,46
436.019,04

30.445,01
11.384,09

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Aplicação Financeiras

37.456,24

MATERIAL DE COMSUMO
Livraria
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
ATIVO PERMANENTE
Edifícios e Instalações

2.007

333,57
9.286,25
88.905,16

225.652,28

Terrenos
Maquinas e Equipamentos

1.750,00
48.447,10

Moveis e Utensílios
Outros Ativos

43.841,50
27.423,00

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

2.007

SOMA
RECURSO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
SMCTAIS - Co Financiamento
SMCTAIS - Convenio
SMCTAIS - FMAS - Repasse
SMCTAIS - Co-Financiamento

347.113,88

113.096,68
38.211,00
2.740,00
1.419,19
7.805,24

RECURSO FEDERAL
SMCTAIS - Co Financiamento

5.918,50

SMCTAIS - Fundo Mun. da Cça e Adol. 1% e 6%
Outros Paif

15.296,99
112.380,00

TOTAL DAS RECEITAS
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS
Isenção cota patronal

296.867,60

TOTAL GERAL

331.704,31

34.836,71

DESPESAS GERAIS E ADMINIST.
Suprimentos de Escritório

4.809,61

Suprimentos de Manutenção
Suprimentos Combustível e Lubrificantes

1.995,89
4.147,77

Suprimento de Xérox
Suprimento de Manutenção de Edifícios

46,80
2.216,96

Telefone/Correios Telégrafos
Serviços de Terceiros

8.655,15
141.658,63

Benefícios a Funcionários
Impostos e Taxas

3.586,59
5.242,96

Promoção/Eventos
Outras Despesas

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Bancos Conta Movimento
Fis

A RECEBER
Outros a Receber

A INVEJA

C.N.P.J 57.494.155/0001-49

2.660,55
19.606,73

TOTAL DAS DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Salários e Encargos
Suprimentos de Alimentação
Suprimentos Copa e Cozinha
Suprimentos de Medicamentos

194.627,64
78.425,38
14.425,28
1.437,66
229,51

Suprimentos Pedagógicos
Suprimentos de Limpeza e Higiene

15.430,40
2.604,45

Suprimentos de Vestuários
Suprimento de Xérox

4.617,93
80,08

Condução
Utilidades Água/Energia Elétrica

7.409,40
7.251,29

Serviços Tecnicos
Serviços de Transportes

8.170,00
1.724,99

Despesas Com Recursos Próprios
Desp.Convenio Feac CFE Resol.CNAS

-48.732,47
-37.762,95

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL DAS DESPESAS

55.310,95
249.938,59

GRATUIDADE
Isenção Cota Patronal

34.836,71

Gratuidade Concedida - Atend.Criança

48.732,47

SOMA

333.507,77

DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL

-1.803,46
331.704,31
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A inveja sempre foi uma emoção sutilmente disfarçada em nossa sociedade,
assumindo aspectos ignorados pela própria criatura humana.
Atitudes de rivalidade, antagonismo e
hostilidade dissimulam muito bem a inveja,
que tem como origem o séqüito de antigas
frustações e fracassos não resolvidos e
interiorizados.A inveja é definida como
sendo o desejo de possuir e de ser o que os
outros são, podendo tornar-se uma atitude
crônica na vida das pessoas. É uma forma
de cobiça, um desgosto em face da constatação da felicidade e superioridade de
outrem.
É característica de o invejoso ser inseguro e
supersensível, irritadiço e desconfiado,
observador minucioso e detetive da vida
alheia até a exaustão, sempre armado e
alerta contra tudo e todos. Faz o gênero de
superior, mas, na realidade se sente inferiorizado; por isso, seu ar é de sarcasmo e seu
olhar irônico, ocultando aos outros sua
condição de infeliz.Em O Livro dos Espíritos, Kardec , na Questão 811, pergunta aos
Espíritos da Codificação:-Será possível e já
terá existido a igualdade absoluta das
riquezas? Resposta:- Não; nem é possível.A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres.
E, na Questão 811ª, pergunta:Há, no entanto, homens que julgam ser este
o remédio aos males da sociedade.Que
p e n s a i s
a
r e s p e i t o ?
Resposta.- São sistemáticos esses tais, ou
ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham
seria, em curto prazo, desfeita pela força
das coisas. Combatei o egoísmo, que é a
vossa chaga social, e não corrais atrás de
quimeras.
Muitos homens públicos, atuando na políti-

ca, na religião, nas áreas profissional, esportiva, filantrópica, de lazer, etc..., têm a
necessidade de poder e de prestígio desmedidos, derivados da necessidade de
“dominar”, de sentimento de “onipotência”.
Isso porque eles tentam contrabalançar,
emocionalmente, o complexo de inferioridade que desenvolveram na fase infantil.A
maioria desses “defensores do povo”, quando alcança os cumes sociais e do poder,
esquece-se completamente de sua proposta
de justiça e igualdade.
Quais seriam os sintomas da inveja, interiorizados, sempre dissimulados e negados?
- Perseguições gratuitas e acusações sem
lógica e fantasiadas.
- Inclinações superlativas à elegância e ao
refinamento, com aversão à grosseria.
- Insatisfação permanente, nunca se contentando com nada.
- Manifestação de temperamento teatral e
pedantismo nas atitudes.
- Elogios afetados e amores declarados
exageradamente.
- Animação competitiva que leva às raias da
agressividade.
Esse caráter invejoso leva o ser a uma
perpétua imitação da originalidade e da
criação dos outros, e, portanto, à frustração,
àquela sensação crônica de insatisfação, de
escassez, de imperfeição e perda, estimulando uma crescente dor moral, prejudicando o
crescimento espiritual das almas em evolução.
Se nós tivermos o hábito de investigar
nossos comportamentos autodestrutivos,
poderemos, aos poucos, compreender o
porquê de permanecermos presos a certas
áreas prejudiciais à nossa alegria de viver.
Mas, para podermos investigar esses comportamentos autodestrutivos, chegando às
raízes dos comportamentos rotineiros,
temos que assumir a responsabilidade de
nossa renovação íntima, o que dispende
enorme sacrifício.
É por isso que muitos preferem manter os

CHÁ DAS
ABELHINHAS
Tradicionalmente as Abelhinhas
organizam dois chás por ano, com
o objetivo de angariar fundos para
a execução de enxovais para bebês de mães carentes.
O primeiro está se aproximando, pois será no dia 14 de
março das 14 às 17:30h.
Agendem esta data, pois já estamos trabalhando para que
vocês possam desfrutar de uma maravilhosa tarde, em companhia de suas amigas.

velhos costumes, sem se dar conta que eles
são as matrizes de seu sofrimento.
Somente examinando nosso dia-a-dia á luz
das escolhas que fizemos ou deixamos de
fazer, é que veremos com clareza que somos , na atualidade, a “soma integral” de
nossas opções diante da vida.A inveja é o
extremo oposto da admiração. É uma ferramenta cômoda que usamos sempre que não
queremos assumir a responsabilidade por
nossa vida.
Ela nos faz censurar e apontar as supostas
falhas das pessoas, distraindo-nos a mente
do necessário desenvolvimento de nossas
potencialidades interiores.
Em vez de nos esforçarmos para crescer e
progredir, denegrimos os outros para
compensar nossa indolência e ociosidade.
Não há absolutamente nada a censurar por
apreciarmos os feitos das pessoas, e a eles
aspirarmos.
O único problema é que não podemos nos
comparar e querer tomar, como modelo, o
padrão vivencial do outro.
O autêntico impulso natural, que todo ser
humano tem, é que sejamos simplesmente
nós mesmos.
Não faz parte dos impulsos inatos da alma
humana a pretensão de nos considerarmos
melhores que outras pessoas.
O que devemos fazer é simples:
Admirarmo-nos como somos
Respeitar nossas diferenças
Reconhecer nossos valores.
Fontes de referência: 1-Dores da Alma
(Hammed, Espírito) Psicografia: Francisco
do Espírito Santo Neto
2- O Livro dos Espíritos
(Alan Kardec)
Francisco José Forti dos Santos ( Seara
Espírita Joanna de Ângelis )

Será servido um CHÁ COLONIAL COMPLETO, com vinte
e cinco iguarias, e todas poderão participar do BINGO GRATIS
que será realizado.
Teremos também um BAZAR com lindas peças para presente.
O local escolhido para recebê-las foi HOTEL PARK TOWER, que possui estacionamento próprio com manobrista e
fica situado á Rua Duque de Caxias nº. 443.
Será uma oportunidade de confraternização entre todas as
senhoras participantes da Seara.

Esperamos contar com a sua presença

Convites a venda na secretaria da Seara
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