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

20:00 h

Quarta-feira

Atendimento Fraterno (Entrevistas)

Expositor

Tema das Palestras

07/05

Francisco

Caridade anônima

14/05

Lucia

Necessidade da reencarnação

21/05

Evandro

Oportunidade excelente

28//05

Augusto

Equilíbrio pelo amor

Quinta-feira

20:00 h

Estudo Sistematizado (informações na secretaria)
Assistência Espiritual - Passes

10:00 h

Sábado

Atendimento Fraterno (Entrevistas)
Tema das Palestras

03/05

Francisco

Turbação espiritual

10/05

Evandro

Imortalidade

17/05

Áurea

Caridade anônima

24/05

Francisco

Necessidade da reencarnação

31/05

Terezinha

Domingo

Oportunidade excelente

RUA
DR. JOAO KEATING,
107
BOTAFOGO
CAMPINAS / SP
CEP 13070-230
FONE (19) 3213-0809
3213-7856

INVESTIMENTO :
1Kg de
ALIMENTO NÃO
PERECÍVEL
INFORMAÇÕES:
Delicia (19) 3294-1633
Márcia (19) 3829-3687
Ilizete (19) 3213-0809

Agradecemos antecipadamente a sua colaboração.

Tema das Palestras

JOSÉ MARIA DE MEDEIROS

Dias
17/05
e
18/05

A relação do material
necessário está fixada em
painel no saguão de entrada
da Seara.

A Diretoria

Divulgação Doutrinária

Expositor
04/05

Já estamos recebendo
doações para compra do
material para pintura do
prédio da Sede.

O colaborador escolhe o
material que pretende doar
para a execução da obra de
pintura.

Expositor

10:00 h

Campanha para
pintura do prédio da
Sede - Seara

AUTO-TERAPIA DO EVANGELHO

informações na
Secretaria da Seara

XVIII SEMINÁRIO ESPÍRITA
REENCARNAÇÃO é o meio, educação divina é o fim.
PROGRAMAÇÃO
17/05/2008

Das 14:00 às 17:30 horas (intervalo)

Tema

Reencarnação e Reprogramação da Vida
Subtemas: Conceito, Pesquisas, Regressão de memória, Psicologia e Reencarnação, Justiça Divina e Reencarnação, Planejamento da Reencarnação.

Focalizador

ADENÁUER MARCOS NOVAES - Salvador/BA

17/05/2008

Das 20:00 às 21:30 horas

Tema

Ciência e Espiritualidade

Focalizador

MOACIR COSTA DE ARAUJO LIMA - Porto Alegre/RS

18/05/2008

Das 9:00 às 12:00 horas (intervalo)

Tema

Transtornos da Personalidade e Vidas Passadas
Subtemas: Conceitos, Perispírito, Saúde Mental, Transtornos da Personalidade,
Tratamento

Focalizador

ADENÁUER MARCOS NOVAES - Salvador/BA

18/05/2008

Das 14:00 às 17:00 horas (intervalo)

Tema

Reencarnação, Reencarnação com lei cientifica, Planejamento da Reencarnação.
Subtemas: Ciência e Espiritualidade, Conceitos, Psicologia e Reencarnação,
Justiça Divina e Reencarnação, Reencarnação como lei cientifica, Planejamento
da Reencarnação.
A reencarnação e o livre arbítrio, A ciência confirmando Kardec em relação às
possibilidades de escolha.

Focalizador

MOACIR COSTA DE ARAUJO LIMA - Porto Alegre/RS

Boletim Informativo
EDITORIAL

maio/2008 - Ano 2, edição 15

uma nova era para a regeneração da Humanidade, com predomínio
ALICERCE DOUTRINÁRIO
“O Livro dos Espíritos”, nascido aos 18 de abril de do amor e da caridade.
1857, representa a base da construção do edifício
doutrinário
do
Espiritismo.
Sustentáculo de toda a Doutrina Espírita, nele temos a
“Introdução, os “Prolegômenos”, as “Partes primeira, segunda,
terceira e quarta” e a “Conclusão”.
Na introdução, Kardec, em 17 colocações, inicia os fundamentos
da obra: explica os neologismos espírita o espiritismo (I); esclarece
o sentido da palavra alma na visão espírita (II); fala das mesas
girantes ou dança das mesas (III); menciona as primeiras manifestações inteligentes (IV); avança no histórico e desenvolvimento
dessas manifestações (V); apresenta um resumo dos pontos principais da doutrina transmitida pelos Espíritos (VI); escreve sobre
objeções feitas a esses pontos principais (VII); fala sobre a importância do estudo sério da doutrina espírita (VIII); destaca o mecanismo da manifestação escrita (IX); acentua a necessidade do bom
senso na análise das comunicações (X); destaca a manifestação de
Espíritos elevados e de Espíritos inferiores (XI); fala sobre a questão da identidade dos Espíritos (XII); aborda a divergência e a
contradição na linguagem dos Espíritos (XIII); discorre sobre erros
ortográficos em comunicações (XIV); demonstra como o Espiritismo, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura (XV);
afirma que no Espírito que se manifesta há uma individualidade
evidente e uma vontade independente (XVI); enfatiza que a verdadeira Doutrina Espírita está no ensino que os Espíritos deram, e os
conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e externos para serem adquiridos de qualquer modo que não
por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento
(XVII).
Nos prolegômenos, Kardec discorre sobre os princípios da
Doutrina no seu aspecto científico, com base nos fenômenos e na
lei de causa e efeito, tendo por fim esclarecer os homens abrindo

Na Parte primeira, estuda Deus, os elementos gerais do Universo, a Criação e o princípio vital, temas que ampliará e aprofundará
no livro “A Gênese”; na Parte segunda, trata dos Espíritos, da
encarnação dos Espíritos, da volta do Espírito à vida espiritual
extinta a vida corpórea, da pluralidade das existências, da Vida
Espírita, da volta do Espírito à vida corporal, da emancipação da
alma, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, das ocupações e missões dos Espíritos, e dos três reinos, temas que ampliará
e aprofundará em “O Livro dos Médiuns; Na Parte terceira, adentra
o tema das leis morais; Lei divina ou natural, Lei de adoração, Lei
do trabalho, Lei de reprodução, Lei de conservação, Lei de destruição, Lei de sociedade, Lei de progresso, Lei de igualdade, Lei de
liberdade, Lei de justiça, de amor e de caridade, da perfeição moral, temas que ampliará e aprofundará no livro “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”, maciço representativo dos ensinamentos
de Jesus, compreendidos à luz do Espiritismo, consubstanciando o
aspecto religioso do Espiritismo, conforme demonstrado em
“Obras Póstumas”; na Parte quarta, enfoca as esperanças e consolações, as penas e gozos terrestres, as penas e gozos futuros, temas
que ampliará e aprofundará no livro “O Céu e o Inferno”.
Na conclusão, Kardec, em nove colocações, finaliza a obra,
tratando do magnetismo, do materialismo, da incredulidade, do
progresso da Humanidade, do caráter universal do Espiritismo, da
força da filosofia espírita – dirigida à razão e ao bom senso, dos
três aspectos da Doutrina Espírita, da moral espírita, dos adversários do Espiritismo e das dissidências.
Ao completar “O Livro dos Espíritos” 151 anos de existência, a
melhor e maior homenagem que podemos prestar-lhe é estudá-lo
com profundidade, para que sólidos se tornem nossos conhecimentos a respeito da obra, e divulgá-lo por todos os meios ao nosso
alcance.
Editorial extraído da Revista Internacional de Espiritismo
pagina 114 da edição de abril de 2008

18/05/08

AS AVES DOS CÉUS
Há alguns anos atrás, pudemos
participar de um belíssimo seminário,
onde o assunto em pauta foi o nosso
querido Mestre, Jesus de Nazaré. Óbviamente tratar-se de Jesus é um assunto para milhares de seminários e não
para um único final de semana. Mas, a
emoção sempre se renova nesses momentos. E ao falarmos em Jesus e em
seus ensinamentos que nos foram legados, recordamo-nos que, por certa
ocasião, estudando a evolução da inteligência, encontramos na tese de Howard
Gardner, psicólogo americano, interessante posicionamento sobre as chamadas múltiplas inteligências que poderíamos desenvolver ao longo da nossa
vida ou de nossas vidas sucessivas.
Passamos, então, a relacionarmos as
inteligências sugeridas pelo pesquisador com a inteligência de Jesus, como
mero exercício de suposições, pois
como Modelo da Humanidade, certamente já teria passado por todas as
inteligências que pudéssemos elaborar
e tantas outras, as quais sequer imaginamos. Iniciamos pela inteligência
lingüística e nos deparamos com Sua
monumental capacidade de mostrar
através das palavras o caminho da
verdade e da vida; na inteligência espacial fala-nos à respeito das muitas
moradas na casa do Pai desvelando-nos
um Universo imenso; a inteligência
lógica manifestando-se através da
inúmeras parábolas estabelecendo
regras de comportamento dentro de
uma lógica extraordinária; as inteligências intra e inter pessoal que se referem
ao relacionamento consigo mesmo e
com os outros é visível a todos nós,
pois consigo mesmo é sabido que constantemente retirava-se no intuito de
meditar e recolher-se dentro de si mesmo, onde angariava forças interiores
para o prosseguimento das tarefas e, no
relacionamento com os outros observamos o carinho, o desvelo e o amor com
que a todos tratava. Mas, tivemos, em
princípio, alguma dificuldade com
relação à inteligência artística, pois nas
obras do Espírito Amélia Rodrigues, a
autora espiritual sempre refere-se a
Jesus e aos seus poemas de amor, mas
a nossa pequena sensibilidade não nos
permitia perceber onde estavam os
poemas, até que em uma leitura por

aqueles dias, deslumbramo-nos, mais
uma vez, com essa belíssima mensagem de Jesus: Olhai as aves dos céus,
que não semeiam nem ceifam... e considerai como crescem os lírios dos
campos, eles não trabalham e nem
fiam... e pensamos: É o Poema da
Confiança e, certamente, Jesus, sabedor das dificuldades que enfrentaríamos ao longo da jornada nos dá esse
poema a respeito do comportamento
que devemos adotar diante da vida,
para que a exemplo d’Ele sejamos
vencedores do mundo e não vencedores no mundo.
Podemos dizer que um dos grandes
males que aflige a Humanidade de uma
forma geral é a chamada insegurança, e
sempre relacionada com as nossas
realizações individuais no campo estudantil, profissional, sentimental, social,
familiar e, até mesmo com relação à
própria subsistência física. Há insegurança no aluno, no momento de escolher uma profissão; do formando que
inicia uma carreira; do coração solitário
que busca uma alma de sua eleição, do
doente ansioso pela cura; do chefe de
família que se vê às voltas com as
exigências econômicas.
Desajustes acabam por ocorrer,
tendo origem nas inseguranças de cada
um, apresentando características e
intensidade compatíveis com a tendência de cada indivíduo e seu grau de
maturidade emocional. É o sovina que
acumula bens materiais muito além de
suas necessidades; o neurótico que se
torna incapaz de qualquer ligação sentimental sustentada; o trabalhador que se
esgota em demasia pendurado em diversos empregos; a supermãe que sufoca os
filhos com cuidados excessivos; o adolescente que procurando auto afirmarse se compromete no vício, e por aí
afora, tantos outros comprometimentos
desnecessários.

INSEGURANÇA
mente, por excesso de preocupação, que
não temos tempo para parar e pensar em
Deus, que alimenta a ave humilde e
veste de beleza incomparável a erva do
campo e esquecemo-nos de procurar
onde se encontra o nosso verdadeiro
tesouro. O que Jesus nos transmite através de seu belo poema, não é para que
vivamos em regime de indolência e
preguiça, aguardando de Deus o alimento e as vestes, mas é para que não guardemos temores em nosso coração, observando em Deus o nosso apoio, a fim de
que vivamos em paz. E, ao recomendar
que busquemos, acima de tudo, o Reino
de Deus, onde os nossos anseios serão
realizados, e sendo o Reino de Deus um
estado de consciência, convida-nos a
limpar e colocar em ordem a nossa casa
mental, o que não se trata de tarefa para
alguém indolente, porque esse trabalho
interior exige férrea disciplina e exaustiva luta contra nossas tendências inferiores. Para viver a mensagem do Evangelho é preciso aproveitar a benção do
tempo, valorizando as oportunidades
que nos chegam. A cada dia, bastam
seus males. Quem se preocupa em demasia com o futuro esquece-se do presente. Hoje é a nossa oportunidade mais
autêntica de aprender e trabalhar, servir
e edificar. Passa-se o tempo e as nossas
oportunidades de realização íntima
também passam, como a água de um
córrego que jamais passa duas vezes
pelo mesmo local. Cada situação de
nossa vida encerra em si mesma um
apelo para servirmos, basta observarmos, como Richard Simonetti nos convida: diante do necessitado – ajudar,
diante do aflito – confortar, diante do
ignorante – ensinar, diante do descrente
– esclarecer, diante do agressor – perdoar, diante do inconseqüente – compreender, diante da dificuldade – persistir,
diante da tentação – orar, diante da
enfermidade - confiar. Observemos,
pois, com profunda confiança, as aves
dos céus e os lírios dos campos...

A origem dessas inseguranças,
localiza-se no fato de superestimarmos
Augusto Cantusio Neto (Vice Presidennossas necessidades essenciais, o que
te da Área Doutrinária da Seara Joannão quer dizer abandono das responsabina de Ângelis
lidades. Pensamos demasiado em nós
mesmos e vivemos tão angustiados e
(Texto baseado na obra Renovantensos, tão preocupados com pequenos
do Atitudes, ditada pelo Espírito Hamproblemas a fermentarem em nossa
med)

Nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente. O
filósofo grego Sócrates dizia: ”ninguém que saiba ou acredite
que haja coisas melhores do que as faz, ou que estão ao seu
alcance, continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de
outras melhores.”
Portanto, a compreensão que nós temos do que nos seja
melhor, depende de nós raciocinarmos logicamente para cada
situação.
Mas o que é ser melhor? É ser instruído? Instrução é conhecer com o intelecto. Não é a mesma coisa que “saber com todo
o nosso ser”, ou seja, quando saber alguma coisa é quando isto
está completamente contido em nós próprios. Estar na
“cabeça” não é a mesma coisa que” estar na alma inteira.”
Sob o aspecto psicológico, é preciso nos ajustar perante a
vida de acordo com o nosso melhor. Isso implica em desenvolvermos nossa auto-estima, nossa capacidade de admitir erros,
responsabilidade em assumir os próprios atos e aceitação
incondicional dos outros.
Se assim não for, fazemos um emaranhado de nossos objetivos, desejos e conflitos com os das criaturas de nossa vivência
íntima; se essas pessoas mudam suas afeições, seja porque
estabeleceram outra ligação íntima, seja porque elegeram para
si novos rumos existenciais, ficamos desestabilizados e desesperados. Essa insegurança transborda de tal modo, que transforma a natural necessidade de amar em patológica necessidade de satisfação, alcançada através da possessividade do amor.
Neste aspecto, é importante salientarmos a educação das
crianças, pois, somando-se à milenar bagagem espiritual adquirida em outras encarnações, o aprendizado na infância
constitui parte do desenvolvimento da personalidade humana.

PALESTRAS E MINI-SEMINÁRIOS DAS
OBRAS PSICOLÓGICAS
DE
JOANNA DE ÂNGELIS
25/Maio/2008
Domingo -10:00

Momentos de Saúde
EXPOSITOR
Augusto Cantusio Neto
Apesar do crescente desenvolvimento das ciências médicas, a criatura humana ainda padece de várias enfermidades, físicas e mentais. Pensando nisso, a Autora Espiritual
apresenta 20 sábias reflexões, tendo em vista a conquista
da saúde integral que resulta do estado de harmonia
orgânica e emocional do indivíduo com a Vida.

O “direito de decidir” deve ser estimulado sempre, desde a
infância, pois dará à criança sólido sentimento de determinação e firmeza, que refletirá no adulto de amanhã.
Na questão 837 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
“Que é que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade
de consciência?” Resposta: “Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso”.
Todo constrangimento à nossa liberdade de consciência
prejudica a busca de nós mesmos, a nossa afirmação perante a
vida, bem como dificulta-nos encontrar uma forma peculiar de
amar.
Inseguros, a agressividade acaba quase sempre controlando
nossas reações. Inseguros, nos distanciamos cada vez mais de
uma vida autônoma, submetendo-nos a princípios e pessoas
diferentes de nosso modo de pensar. Acabamos por viver o
contrário da autonomia, ou seja, uma “Heteronomia Crônica”,
que na definição do filósofo Immanuel Kant significa:
“Sujeição da vontade humana a impulsos passionais, inclinações afetivas ou quaisquer outras determinações que não pertençam ao âmbito da legislação estabelecida pela consciência
moral de maneira livre e autônoma”.
Fontes de consulta: Renovando Atitudes e Dores da Alma
(Hammed, Espírito- Francisco do Espírito Santo Neto, psicografia)
Francisco José Forti do Santos
Seara Joanna de Ângelis

A TUA COLABORAÇÃO
É
IMPORTANTE
A ATIVIDADE ESPÍRITA É TOTALMENTE
VOLUNTÁRIA. SE MANTÉM ATRAVÉS DE
DOAÇÕES , CARNÊS DE SÓCIOCONTRIBUINTE MENSAIS, LIVRARIA,
EVENTOS BENEFICENTES ( JANTAR,ALMOÇO),ETC.
PRECISAMOS DA COLABORAÇÃO FRATERNA DE TODOS QUE FAZEM NOSSA CASA,
PARA QUE POSSAMOS CONTINUAR OPERANDO COM AMOR E DEDICAÇÃO.

Participe do nosso
quadro associativo
▲
Informações na
Secretaria da Seara

