Reuniões Públicas - Palestras das Reuniões - Divulgação Doutrinária
Quarta
feira
20:00 h

Assistência Espiritual - Passes
Atendimento Fraterno (Entrevistas)
Expositor -Tema das Palestras

06/08

Augusto

Confiança na mediunidade

13/08

Evandro

Em permanente sintonia

20/08

Francisco

Influênciações

27/08

Lucia

As obsessões

Quinta–feira as 20:00 h - Estudo Sistematizado (informações na secretaria)

Sábado
10:00 h

Assistência Espiritual - Passes
Atendimento Fraterno (Entrevistas)
Expositor -Tema das Palestras

Passes e Atendimento
Fraterno no período
de Janeiro à julho/2008

Passes
Atendimento
Fraterno
Meses
Média de Passes/mês
Média de
Atendimento Fraterno/mês

3.824
147
7
546,3
21

Seara Espírita
Joanna de Ângelis

02/08

Augusto

Resistência ao mal

Rua Dr. João Keating, nº107
Botafogo
Campinas/SP - CEP 13070-230

09/08

Áurea

Considerada a morte

searaespirita.angelis@bol.com.br

16/08

Terezinha

Confiança na mediunidade

23/08

Francisco

Em permanente sintonia

30/08

Ana Maria

Influênciações

domingo
10:00 h

Divulgação Doutrinária
Expositor -Tema das Palestras

Antonio Demarchi
17/08

Expositor e médium espírita de
São Paulo, com significativo trabalho
na psicografia de vários romances
espirituais.

Augusto Cantusio Neto
Seara Espírita Joanna de Ângelis

24/08
Das
9:00
as
12:00 h

"Atitudes que fazem a
diferença"

"Jesus e Atualidade" & "Jesus e
o Evangelho à Luz da Psicologia
Profunda"

Neste mini-seminário, que dará seqüência às exposições baseadas
nas obras da série psicológica de Joanna de Ângelis - as quais
estão sendo realizadas mensalmente ao longo deste ano de 2008 serão abordados os conteúdos das obras "Jesus e Atualidade" e
"Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda".
Estas obras trazem ricas lições e mensagens do Mestre Jesus,
abrindo campo para reflexões maduras e busca de soluções para
os conflitos humanos.

Tel: (19) 3213-7856/3213-0809

A TUA
COLABORAÇÃO
É
IMPORTANTE
A atividade espírita é totalmente voluntária. Se mantém
através de doações , carnês
de sócio-contribuinte mensais, livraria, eventos beneficentes ( jantar,almoço),etc.
Precisamos da colaboração
fraterna de todos que fazem
nossa Seara, para que possamos continuar operando com
amor e dedicação.

Participe do nosso
quadro associativo

▲

Informações na
Secretaria da Seara

31/08

EDITORIAL

agosto/2008 - Ano 2, edição 18

Chegamos no mês de agosto mês
de muita importância para a nossa Seara e o
nosso Núcleo.
A Seara completando 21 anos e o
Núcleo 11 anos no próximo dia 8 de agosto.
As realizações dispensam comentários.
As preocupações continuam sendo com a harmonização e concretização da família material espiritual das instituições.
Com a diretoria eleita para o biênio 2008/2010 novas
metas estão sendo estudadas, principalmente contando com o
comprometimento efetivo dos trabalhadores.
Certamente todos terão oportunidade de exercerem uma atividade nos departamentos criados pelo Regimento Interno.

Livro Tema
“Jesus e Atualidade”

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

Elcio Luiz Menni

Dia 24/08/2008
das 9:00 as 12:00 h

Livro Tema
“Jesus e o Evangelho
á Luz da Psicologia Profunda”

Expositor :- Augusto Cantusio Neto
ESDE – ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA
o

2 semestre de 2008 – Início em 07 de agosto
Inscrições na Recepção da Seara
O ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - tem por objetivo o estudo metódico, contínuo e sério do Espiritismo, com programação fundamentada na Codificação Espírita.
O ESDE propicia amplos benefícios para aqueles que dele participam. Esses benefícios podem ser
resumidos da seguinte maneira:
facilita a reforma íntima;
garante a unidade de princípios doutrinários espíritas;

desenvolve a fé raciocinada, a serenidade e o equilíbrio.

"Jesus: Guia e Modelo para a
Humanidade"

Terminamos a primeira etapa da reforma externa do
prédio sede e vamos em seguida iniciar a campanha para a
parte interna.
Expressamos nossos agradecimentos a todos que
participaram e contamos com a repetição dos colaboradores.
Idéias já estão sendo estudadas e nas próximas reuniões da diretoria chegarão ao conhecimento de todos.
O Núcleo deverá ser representado nas reuniões de
Diretoria pela Vice-Presidente da Área de Promoção Social,
que contará com a Equipe de Coordenadores do Núcleo no
desenvolvimento dos projetos e ações sociais.
Terminando, gostaria de deixar expresso a minha
gratidão pela confiança de todos para exercer a presidência da
Seara no biênio 2008/2010.

MINI-SEMINÁRIO

proporciona propagação da Doutrina Espírita nas
bases em que foi codificada;

Therezinha Oliveira
Centro Espírita Allan Kardec.
Palestrante espírita e autora de
diversos livros,
entre os quais as obras da Coleção "Estudos e Cursos"

Boletim Informativo

A Seara Espírita Joanna de Ângelis tem oferecido semestralmente a todos os interessados a oportunidade de participarem dos estudos do ESDE.

Neste 2o. semestre de 2008, os estudos iniciarão no
dia 07 de agosto.
As inscrições podem ser feitas na recepção da Seara e
o curso é gratuito.
O curso está distribuído em 4 módulos, desenvolvidos de forma seqüencial. Cada módulo tem a duração de um semestre.
Módulo I –

Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita
(Programa I) e Princípios Básicos da
Doutrina Espírita (Programa II)
Módulo II – As Leis Morais (Programa III)
Módulo III – Aspectos Filosófico e Científico da Doutrina Espírita (Programa IV)
Módulo IV – Atendimento Fraterno e Passes
As aulas são às 5a.feiras, das 20h às 21h30min.
“O que caracteriza um estudo sério é a continuidade
que se lhe dá (...). Quem deseje tornar-se versado
numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das idéias.” (KARDEC,
Allan. O Livro dos Espíritos. Introdução VIII).

CARIDADE E ALENTO -

Indispensável que seja modificado o conceito pessimista que
se transformou em condicionamento infeliz nas almas, de
modo a edificar-se a Era melhor em que te tornarás modelo e
exemplo da fé excelente que preconizas. Nesse sentido, e para
tanto, o exercício da caridade assume dever e caráter impostergáveis.
Joanna de Angelis – Rumos Libertadores
Recorda-nos há algum tempo atrás, quando recebemos por via mediúnica, em nossas reuniões das segundasfeiras, uma mensagem bastante interessante, não que as outras
também não o sejam. Mas essa mensagem, falava-nos a respeito de uma das passagens evangélicas de Jesus, a que se
refere à filha de Jairo. Jairo como o sabemos, era um dos
chefes da Sinagoga de Cafarnaum e, em determinado dia,
quando Jesus adentra a essa cidade, Jairo Dele se aproxima,
pois sua filha encontrava-se em dilacerante sofrimento, à beira
da morte. Assim, solicita a presença de Jesus em sua casa, no
que é prontamente atendido pelo Mestre. Quando chegam ao
local, desesperados envolvidos pela dor da morte, sem saberem da inexistência da morte, declaravam aos gritos que a
menina estava morta, e de nada adiantaria ali, a presença do
galileu, ao que Jesus lhes redargüiu: Ela dorme! Acompanhado de diminuto grupo, no quarto onde jazia aquele pequeno
corpo, o Mestre lhe segura as mãos e lhe dirige as palavras
que ecoariam por muitos séculos: Menina, levanta-te! E sob o
espanto de todos, a pequena recobra a cor da vida, desperta de
sua letargia, e Jesus entrega-a a seu pai, recomendando que lhe
dessem comida, pois ela estava faminta.
Prossegue o Mestre nazareu, até os dias da atualidade, proferindo palavras muito semelhantes: Homem, levanta-te! Mulher, levanta-te! E para aqueles que finalmente
parecem despertar, Ele sabe que também se encontram famintos; e Ele, o Pão da Vida, e da vida em abundância, sacia a
fome de todos nós, com seus ensinamentos contidos na Boa
Nova. É bom que despertemos, também, cada um de nós e nos
alimentemos, seguindo-se a proposta de Joanna de Ângelis no
convite da noite, da mensagem evangélica em clima de otimismo e de paz; indispensável que seja modificado o conceito
pessimista que se transformou em condicionamento infeliz nas
almas, e aí o exercício da caridade assume dever e caráter
impostergáveis.
E a Mentora prossegue, nos convidando para o
esquecimento das ofensas e perdão incondicional para os
ofensores. E é esse perdão incondicional que se transforma
em caridade, que ainda temos alguma ou muita dificuldade
em aplicá-lo. É quando diante do caluniador, pensamos:
Deus me vingará! Ou ainda, aturdido pela injustiça de um
julgamento precipitado: Terei a minha vez, e saberei me

vingar! Apontado pelo sarcasmo: Ver-lhes-ei o fim. Saberei
esperar! Ignorado pela pessoa a quem te dedicas e que te
retribui a afeição com o desprezo: confio no amanhã, que
me fará justiça! E são muitas outras as oportunidades em
que nos encontramos derrapando nas margens da vingança,
perturbando-se a nossa lucidez, deixando-nos contaminar
pelo tóxico do ódio. Não nos deixemos contagiar por desarmonias, e guardando mágoas; pois na Terra são muitas as
dificuldades que surgem, e se assim agirmos ou reagirmos,
o que é mais comum, não conseguiremos adentrar a um
clima de renovação superior e em labor otimista. O perdão,
afinal, é sempre mais útil a quem o concede.
Outras tantas vezes, buscando sermos caridosos,
ficamos como que fascinados pelas dádivas expressivas que
são encaminhadas a serviço da filantropia e da caridade
fraternal; os donativos representados pelas altas somas
monetárias empolga-nos e, se pudéssemos, cremos nós,
também ofertaríamos altas somas em dinheiro para as finalidades edificantes do mundo. As oferendas de jóias e títulos
de terras que são destinadas a hospitais e lares para a velhice
como para a infância, causam-nos espanto e admiração.
Comentamos os gestos dos grandes filantropos e dos patronos da cultura, dos museus, dos educandários, e lamentamos
a situação em que transitamos, impossibilitados de contribuir expressivamente para a erradicação da miséria, da enfermidade entre as criaturas da Terra. Gostaríamos de ajudar
de forma eloqüente e pensamos: Ah, se eu tivesse essas
posses, poderia ajudar muito mais! Nesse sentido, é mais
uma vez a Mentora Joanna de Angelis comentando que
embora mereça respeito tal conceito, a colocação do problema está mal posta. Os que muito dão, são credores de
consideração, todavia, doam do que lhes excede, de quanto
certamente não lhes fará falta. Toda doação que beneficia
alguém é digna, e se, portanto, não dispomos do muito a
oferecer, podemos fazer uma doação de amor, levando
alegria e boa vontade. Uma explosão de ira que retenhamos
poderá ser a nossa colaboração para a paz; uma prece
espontânea e discreta em favor de quem sofre, será a nossa
doação para a harmonia do próximo; o otimismo nas atitudes, a fidelidade à amizade, manter-se em ação equilibrada,
são sempre doações morais de alta magnitude.
Não nos deixemos atormentar ante as injunções
do mundo e as circunstâncias de dores ou alegrias. Tudo
passa! Menos a sublime conquista defluente do amor, no
exercício da caridade a todos: sejam os que transitam pelo
nosso lar até aqueles que vêm de longe para não ulcerar a
alma sensível; perseveremos sempre na resistência pacífica
e não nos permitamos desanimar, nunca.

NOVA DIRETORIA DA SEARA JOANNA DE ANGELIS PARA O BIÊNIO 2008 - 2010
Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e oito, na sede da Seara Espírita Joanna de Angelis, situada à rua Dr.
João Keating nº 107, Botafogo, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, foram empossados em Assembléia
Geral Extraordinária, os seguintes Diretores e Conselheiros para o biênio 2008 - 2010.
Diretoria
Presidente
Vice-Presidente Administrativo/Financeiro
Vice-Presidente
Área Doutrinaria
Vice-Presidente
Área Promoção Social

Provações - Francisco José

Augusto Cantusio Neto (Seara Espírita Joanna de Ângelis)

Conselho Fiscal
Elcio Luiz Menni

Francisco José Forti dos Santos
Lucia Edwiges Narbot Ermetice
Márcia Teresa Andrade Lacreta

Tesoureiro

Silvio Augusto Regazzini

Secretária

Terezinha Sueli Bortoluzo De Lorenzo

Suplente

Vera Aparecida Menni, Arilzo Forte e Evandro
Monteiro Toledo Piza

Ronie Duran
Sergio Lorenzato
José Carlos Liboni
Alcides De Lorenzo Junior
Laércio Pereira de Souza

Em sua obra O Céu e o Inferno, Alan Kardec nos fala
sobre a intuição das penas futuras, afirmando que desde todas
as épocas, o ser humano acreditou, por intuição, que a vida
futura seria feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal praticado.
Dominado pela matéria, o homem primitivo não compreende ainda sua espiritualidade, imaginando para suas penas
e gozos futuros um quadro mais material que espiritual.
Como na Terra viviam em meio a torturas, suplícios e
aflições, ele imaginou seu “inferno” de acordo com essas
sensações; não compreendendo o mundo espiritual, foi evidente imaginar penas materiais. Daí, com pequenas diferenças, os
infernos de todas as religiões serem semelhantes.
Nesta obra, no cap. VII da 1ª parte, Kardec elaborou o
Código Penal da Vida Futura. São trinta e três artigos em
apenas cinco folhas do livro. Como vemos, não é como os
códigos penais das leis temporais, grossos volumes a ocupar
grandes espaços nas bibliotecas jurídicas. Nele, todas nossas
penas e gozos dependem exclusivamente do livre-arbítrio. Não
há recursos protelatórios, prescrições de penas, etc... Todos
têm que reparar seus erros, ou como disse Kardec “a cada um
segundo suas obras, no Céu e na Terra; tal é a lei da Justiça
Divina”.
Assim sendo, quando passamos para o além-túmulo,
surge o registro contábil de nossa memória, como elemento
aferidor de nosso próprio valor. Essa afirmação é de Emmanuel, em sua obra Religião dos Espíritos (pscg. de Chico Xavier).
O ilustre Espírito ensina que a faculdade de recordar, após o
desencarne, é o agente que nos premia ou nos pune, ante os
acertos ou os desacertos da rota.
Portanto, se atos louváveis nos dão abençoada renovaDEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA
DOS RESULTADOS DO PERÍODO
DE JANEIRO À JUNHO DE 2008

SEARA
R$

NÚCLEO
R$

Forti dos Santos (Seara Espírita Joanna de Ângelis)

ção e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes
se erguem, além-túmulo, por fantasmas de remorso e aflição
no mundo da consciência.
Em o Livro dos Espíritos, na Q. 258 Kardec perguntou
aos Espíritos: “ Na espiritualidade, antes de começar uma
nova existência corporal, o Espírito tem consciência e previsão
das coisas que acontecerão durante sua vida?” Resposta: “Ele
mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisto
consiste seu livre-arbítrio.”
Baseada nesta questão, Joanna de Ângelis em sua obra
Lampadário Espírita (pscg. Divaldo Franco) nos afirma que
dificuldades e agonias, nós próprios as solicitamos ao mergulhar na vida corporal para aprimorarmos nosso caráter e redimirmos-nos das culpas. Portanto, revoltas e desesperanças de
nada adiantam.
A veneranda mentora nos aconselha, diante das trevas
em nosso domicílio afetivo, da solidão em nosso Espírito,
fazermos três coisas: aumentar a dosagem de paciência, meditar seriamente e recolher-se ao oásis da prece. Com isso, refazemos as paisagens sombrias, banhando-as com clara luz da
confiança.
O amor fluirá abundantemente de Nosso Pai em nossa
direção, se nós nos convertermos em instrumentos do bem,
transformando as feridas de nossos sentimentos em condecorações luminescentes.
Lembremos-nos de Jesus, que nos aconselhou a reconciliação com nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e incondicional, bem como
do perdão sem limites.

TOTAL
R$

Campanha Pintura do Prédio
Relatório dos gastos para pintura do prédio
da Seara
RECEITAS

RECEITAS

Contribuição ABAS

TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS 28.827,37

33.007,32

61.834,69

Contribuição Abelhinhas
Credito Núcleo (IR)

TOTAL DE RECURSOS MUNICIPAIS

0,00

28.410,00

28.410,00

TOTAL DE RECUSROS FEDERAIS

0,00

74.432,00

74.432,00

135.849,32

164.676,69

TOTAL DAS RECEITAS 28.827,37

500,00
1.220,00

Donativos em Dinheiro

838,00

RIFA I

500,00

Donativos Materiais
CAIXA SEARA

DESPESAS
SALÁRIOS E BENEFICIOS

R$
2.000,00

TOTAL RECEITAS

1.414,00
263,00
6.735,00

2.641,26

83.427,30

86.068,56

DESPESA DIVERSAS 12.748,41

55.175,81

67.924,22

Mão de Obra - Pintura

3.400,00

IMPOSTOS E TAXAS

1.724,06

3.175,77

Mão de Obra - Pedreiro

300,00

140.327,17

157.168,55

Mão de Obra - Eletricista

160,00

-14.205,55

-14.205,55

Mão de Obra - Painel

1.451,71

SUB TOTAL 16.841,38
CONVÊNIO FEAC
TOTAL DAS DESPESAS 16.841,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO
EXERCICIO

126.121,62

142.963,00

9.727,70

21.713,69

DESPESAS

Material
TOTAL DESPESAS

11.985,99

SALDO

100,00
2.775,00
6.735,00
0,00

