Reuniões Públicas - Palestras das Reuniões - Divulgação Doutrinária
Assistência Espiritual - Passes
Atendimento Fraterno (Entrevistas)

Quarta
feira
20:00 h

Expositor -Tema das Palestras

"O LADO SIMPLES DA
PESQUISA ESPÍRITA"
13 de setembro de 2008
14 às 18h

03/09

Aurea

10/09

Augusto

Êxito

17/09

Lucia

Difamações

24/09

Francisco

Exaltação do Natal

Maledicência

Quinta–feira as 20:00 h - Estudo Sistematizado (informações na secretaria)
Assistência Espiritual - Passes
Atendimento Fraterno (Entrevistas)

Sábado
10:00 h

Augusto

As obsessões

13/09

Aurea

Maledicência

20/09

Francisco

Êxito

27/09

Ana Maria

Difamações

Luciano Pereira
Biólogo, membro do Instituto de
Estudos Espíritas "Wilson Ferreira de Mello" e diretor da ADE
Campinas.

Expositor -Tema das Palestras

Orson Peter Carrara
Expositor espírita de Matão, SP.
Vinculado ao Centro Espírita Francisco
Xavier dos Santos, da cidade de Mineiros do Tietê, SP, onde exerceu a Presidência por 2 vezes. Presidente por
várias gestões da USE Regional Jaú.

14/09

Aécio Pereira Chagas
Pesquisador, diretor do Grupo
Espírita Casa do Caminho e
autor do livro "Introdução à Ciência Espírita".

Divulgação Doutrinária

domingo
10:00 h

VOCÊ SENTE MÁGOAS?
Liberte-se do Ressentimento
e Seja Feliz!

Antonio Demarchi
Centro Espírita Caminho da Luz, de São
Paulo.
Atua profissionalmente como executivo
de grande empresa química.
Expositor e médium espírita, com
significativo trabalho na psicografia.

28/09

“ATITUDES QUE FAZEM A
DIFERENÇA”

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DOS
RESULTADOS DO PERÍODO DE JANEIRO SEARA R$
À JULHO DE 2008
RECEITAS
TOTAL DE RECEITAS DIVERSAS
TOTAL DE RECURSOS MUN/EST/FED.
TOTAL DAS RECEITAS

Murillo Alves Rodrigues
Jornalista, diretor da Sociedade
Espírita "Mariano do Nascimento"
e editor do Jornal "Verdade e
Luz".
Gustavo Leopoldo Daré
Médico, membro da Rede de
Pesquisas Espíritas e diretor de
orientação doutrinária da USERibeirão Preto.

Expositor -Tema das Palestras

06/09

A Seara Espírita Joanna de
Ângelis estará sediando o
evento comemorativo de 6
anos do Instituto de Pesquisas Espíritas “Wilson Ferreira de Mello”.

NÚCLEO R$ TOTAL

Dermeval Carinhana Jr.
Pesquisador, editor da Revista
de Estudos Espíritas e presidente
da ADE Campinas.
Cada expositor terá 20 minutos
para apresentar suas idéias. Em
seguida, o debate será aberto entre
os integrantes da mesa, com a
participação do público presente.

Maiores informações podem ser
obtidas através do telefone
(19) 3245-0637 ou ainda pelo
endereço
dcarinhana@gmail.com

R$

33.465,16

44.033,67

77.498,83

0,00

115.940,00

115.940,00

33.465,16

159.973,67

193.438,83

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

DESPESAS
SALÁRIOS E BENEFICIOS

9.084,22

91.459,41

100.543,63

DESPESA DIVERSAS

17.131,56

71.837,25

88.968,81

IMPOSTOS E TAXAS

1.634,80

2.156,78

3.791,58

SUB TOTAL

27.850,58

165.453,44
-18.072,85

193.304,02
-18.072,85

TOTAL DAS DESPESAS

27.850,58

147.380,59

175.231,17

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCICIO

5.614,58

12.593,08

18.207,66

CONVÊNIO FEAC

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
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Com o passar do tempo....
No ultimo mês de agosto, comemoramos:
Seara 21 anos (1987)
Núcleo 11 anos (1997)
Repassando o período, podemos afirmar
muito aprendizado no exercício das atividades. Quanto trabalho, quanto entusiasmo, quantas realizações
que foram solidificando sentimentos de responsabilidade humanas e sociais, amadurecendo ideais, fortalecendo amizades
com muita honradez e humildade.
— A Seara, cumprindo os seus objetivos religiosos e sociais,
promovendo a divulgação do Espiritismo, incentivando os
estudos e conhecimentos doutrinários, mantendo cursos sistematizados elaborados pela Federação Espírita Brasileira baseados nas Obras Básicas da Codificação, procurando manter a

integridade de princípios, obedecendo as orientações do nobre
codificador Allan Kardec;
— O Núcleo, desenvolvendo intenso programa sócioeducativo, oferecendo a oportunidade de inserção social às
crianças, adolescentes e suas famílias, com amplos programas
de atendimento.
Parceria com os órgãos municipais, empresas, FEAC,
escolas da região, além do amparo no campo da alimentação.
Podemos concluir que a presença do Núcleo está inserida
como um dos principais canais de atendimento social na região.
Por tudo, só nos resta agradecer a Deus, a Jesus e aos
Espíritos amigos solidários as nossas tarefas, manter-nos unidos no mesmo ideal de amar e servir.

Elcio Luiz Menni

ACALMAR A MENTE - Evandro Toledo Piza (Seara Espírita Joanna de Ângelis)
Tomando como base um trecho de uma das diretrizes grafadas
pelo apóstolo Marcos, em suas anotações evangélicas, Emmanuel, Espírito, assevera que não raro seguimos na vida com o
coração atormentado. Como escreve em capítulo da obra Caminho, Verdade e Vida, o amigo espiritual afirma que constantemente trazemos as mãos extenuadas por fazer e desfazer; os
olhos seguem cheios de angústia, recolhida nas perturbações
ambientes; os pés nos doem, em decorrência das recapitulações
dolorosas e nossos sentimentos vão e vêm, através de impulsos
tumultuados influenciados por mil pessoas em toda a parte.
Ante o agito do mundo exterior: aos convites, aos prazeres
efêmeros, aos compromissos sociais vazios de significação
plenificadora, às preocupações fruto da fé vacilante, é justo que,
como escreve Emmanuel, nossa mente sofra sede de paz, assim
como a terra seca tem necessidade de água fresca.
Por isso convida o venerando irmão escrevendo: “Vem a um
lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco.
Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas
inquietantes e as idéias inferiores. Concentra-te por alguns
momentos em companhia do Cristo na barca de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas.”
Em verdade, Emmanuel refaz o sábio convite que a milênios
homens e mulheres que encontraram a própria plenitude vêm
repetindo através de seus exemplos de vida: auto-encontrar-se.
Retirar-se por alguns instantes do carrossel esfogueante do
mundo exterior e mergulhar no desconhecido país de nós mesmos, buscando o trabalho constante e disciplinado de dominar o
corcel mental que há séculos galopa sem rédeas, nos afastando
cada vez mais de nós mesmos. Neste comenos, a meditação
surge como recurso valioso e, por isso mesmo, irmã Joanna de
Ângelis, na sua obra O Ser Consciente, assevera que a meditação é a aplicação da concentração na busca de Deus, interiormente, com determinação e constância. Seu objetivo único,
escreve a veneranda irmã, é o de atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-Lo e alimentar-se de Sua energia. É o estado de
quietação mental.

Dessa forma, irmã Joanna assevera que a meditação abastece de
energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo e, este, a
do organismo físico. Não por acaso, o segundo passo para o
processo da Auto-Cura apresentado por Joanna de Ângelis na
sua obra Plenitude é, justamente, “manter sintonia mental com a
fonte do Poder” pois, segundo ela, a identificação mental do
necessitado (enfermo) com a fonte geradora da vida torna-se
essencial para o restabelecimento da harmonia, sendo que o
cultivo das idéias positivas favorece a identificação com os
fluxos vibratórios mais elevados, produzindo a sintonia necessária com o Poder Supremo. Somos, com diz Emmanuel, aquilo
que cultivamos em nosso campo mental.
Por isso veremos, por muitas vezes, a indicativa apresentada no
Evangelho que Jesus e também os discípulos, após o encontro
com as multidões sedentas de amparo e luz, retiravam-se para
lugares tranqüilos e solitários, a fim de que pudessem haurir,
junto ao Pai, energias de paz e renovação.
Hoje as técnicas meditativas são inúmeras. Desde aquelas alicerçadas em conceitos sérios e bem direcionados, até aqueloutras,
fruto dos modismos vazios do mundo e, por isso mesmo, destituídas de qualquer cunho terapêutico.
Na sua obra Momentos de Meditação, já no primeiro capítulo
Joanna de Ângelis apresenta as diretrizes básicas para o exercício da meditação como busca de plenitude, auto-conhecimento e
poderosa higiene mental, sendo, no entanto, os resultados oriundos sempre do esforço pessoal e determinante de cada um.
Também os áudios Visualizações Terapêuticas, gravados por
Divaldo Franco sob inspiração da irmã Joanna de Ângelis, são
mananciais inesgotáveis para quem deseja penetrar com seriedade na intimidade do próprio ser e, através da mente lúcida,
lograr o auto-encontro.
Aceitemos, assim, o convite de Emmanuel, pois como ele mesmo assevera, após estes momentos regressaremos aos círculos
de luta diária revigorados, fortes e felizes, com o coração unido
à Ele, Jesus, a fim de agirmos com êxito, subindo, a pouco e
pouco, do vale de sombras para a montanha de luz que a todos
nos aguarda.

POEMA DA LIBERTAÇÃO - Francisco José
Assim, o Espírito Amélia Rodrigues em sua obra Trigo de
Deus, com psicografia de Divaldo Franco, se refere à Oração
Dominical, contida em Mateus, 6 (9 a 13). O querido Espírito,
que nos tem brindado, através de suas obras, com descrições
detalhadas dos episódios ocorridos com Jesus durante sua
encarnação neste orbe, nos brinda com profundas reflexões
sobre esta Oração.
Pai nosso que estás nos céus... A frase nos convida à
exaltação do pensamento. Deus, o Genitor Divino de todas as
criaturas, Seus filhos em processo de crescimento. Assim,
nossos pais que geraram nosso corpo são também nossos irmãos; nossos adversários também, como filhos de Deus que o
são. Para que, então, ter inimigos? Conservar animosidade é
defraudar o Amor, corromper os sentimentos trabalhados para
a fraternidade universal. Desse modo podemos compreender a
magnitude do amor de Jesus.
Santificado seja o Teu nome... “Os céus proclamam a
glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de Suas
mãos” (David, Salmo 19,1). O homem deve santificar-Lhe o
nome, „não o pronunciando em vão‟, através do amor ao próximo, do culto ao dever, das realizações enobrecedoras. O universo canta a glória do Pai através da miríade de estrelas que
constelam a noite, pelo vergel que derrama perfume no ar, pela
música da Natureza expressando a gratidão da vida em formas
infinitas. Em toda parte sentimos o pulsar de Deus, regendo a
orquestração de Sua Sinfonia Imperecível.
Venha o Teu reino... Este reino estava além dos limites
terrestres; porém, assenhorear-se-á dos corações daqueles que
se expressam com sentimentos elevados em seu comportamento. Neste reino, a ternura deve confraternizar com a brutalidade e superá-la; a inveja ceder lugar à solidariedade; a meiguice
apagar o fogaréu do ódio; e as roseiras, despidas de espinhos,
balsamizarão a desolação do pântano. O Reino de Deus é de
esperanças e de solidariedade, que virá ao homem e o alçará à
harmonia.
Faça-se a Tua vontade... Como entender o desejo do
Pai, se o filho recusa-Lhe a convivência em atitude de rebeldia? Se insiste em lutar contra o aguilhão, aprofundando feridas
e dilacerações? O homem precisa entender que, se aceitar o
impositivo do sofrimento, será para o seu crescimento; O PaiAmor confere a experiência dolorosa a fim de facultar ao
homem a perfeita compreensão de sua fragilidade terrestre e
de sua destinação celeste. Submissão lúcida é atitude de sabedoria; paz no coração é fruto de prolongada sementeira do
Amor.
Assim na Terra como no Céu... O homem é viajor das

Forti dos Santos (Seara Espírita Joanna de Ângelis)

estrelas. Elas são pousos divinos, departamentos da Casa do
Pai. Em toda parte vige a vontade soberana; aceitá-la, é alternativa única. O caminho não percorrido pelo rebelde em tresvario, pelo egoísta que despreza os Códigos do Amor e da
Justiça, ficará aguardando-os. Os mesmos decretos divinos da
Terra se encontram no Céu, promovendo a ventura dos seres.
O Céu começa na Terra, e o homem avança a passos de coragem e abnegação.
Dá-nos o pão de cada dia... O pão é a força motriz que
promove o desenvolvimento do corpo, a fim de que ele mantenha a alma, que se nutre de amor e se vitaliza na ação do bem.
Pão e Vida são termos da equação existencial... Dá-nos hoje.
Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos
devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que
nos ofenderam... Todos os homens se equivocam. Frágeis, se
tornam fortes no momento que perdoam. O perdoado é alguém
em processo de recuperação; no entanto, o que perdoou já
alcançou as alturas do bem e da solidariedade. O perdão acalma e abençoa o seu doador. Quando o homem compreender
que perdoar é conquistar enobrecimento, ele se fará forte pelas
concessões do amor e da compreensão que seja capaz de distribuir.
Não nos deixes entregues à tentação... O maior inimigo
do homem está dentro dele mesmo. São as paixões inferiores
que o mantêm asselvajado, furibundo, reacionário. A tentação
alcança sua vítima pelas brechas morais que ela possui. Essas
imperfeições latentes favorecem a sintonia com as mazelas
alheias. Dominadoras, exercem seu jugo, desequilibram e
destroem as mais belas aspirações. Só o auxílio divino possui
recurso liberativo contra as tentações que pululam, discretas
ou barulhentas, em toda parte. Vencê-las é a meta para a paz.
Mas livra-nos do mal... O mal é adversário do bem; ele
não tem existência real. Reside no interior do homem primitivo, escravizando-o, atormentando-o em profundidade e a
longo curso. É transitório, produz danos e não tem dignidade
nem escrúpulos. O mal desaparece ante a ação do bem. Acendendo-se a luz, desaparecem as sombras; o amor do Pai luariza
-o, decompõe-no, anula-o, caso a criatura se deixe conduzir
docilmente.
Assim seja... Os desejos santificantes que se cumpram.
Ante, porém, à sabedoria do Amor, curve-se o homem, especialmente nas sutilezas que lhe escapam à compreensão, ao
discernimento, necessárias ao desenvolvimento e seus valores
latentes. Confiar e deixar-se conduzir. Seja assim a vida do
filho em relação ao Pai.

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes
- CMDCA, apóia projeto no Jerônimo Mendonça que inclue a
Oficina de Informática.

EXPOSITORES

Marcel Cadidé Mariano

Salvador, BA; Médium e expositor espírita, Assistente Jurídico,
Vice-Presidente da Federação Espírita da Bahia.

Augusto Cantusio Neto

Campinas, SP; Expositor espírita, Engenheiro Civil,
Seara Espírita Joanna de Ângelis.

PROGRAMAÇÃO

- baseada na obra da série psicológica de Joanna de Ângelis ■

20/09 - 14 às 17h

Marcel Cadidé Mariano
O que é a criatura humana? Os diversos níveis de consciência. A escala
espírita e os níveis evolutivos. Meios ou instrumentos para o despertamento
consciencial. O conhece-te a ti mesmo.
■

20/09 - 20 às 21:30h

Augusto Cantusio Neto
Litígios, provocações, incompreensões e reclamações indevidas. Três inimigos. Diante da luta. Edificações duradouras e comportamento. Luta pela
conquista da paz. Inteireza moral. Mecanismos de evolução.
■

21/09 - 09 às 12h

Marcel Cadidé Mariano
Definindo a felicidade. Escolas filosóficas clássicas da felicidade.
Opinião Socrática sobre a felicidade. Jesus e a felicidade. A Doutrina Espírita e
a felicidade.

Ao todo, serão 64 educandos que se beneficiarão com aulas de informática, uma vez
por semana, por um período de 12 meses.
A sala hoje está com oito computadores e o educador será pago pelo CMDCA.
Quem também puder contribuir para mais essa ação, poderá doar cds, papel sulfite e cartucho para a
impressora e outros componentes/acessórios de Informática.

Investimento: R$ 10,00 — Inscrições no local.

