Boletim Informativo

A Seara Joanna de
Ângelis conta com biblioteca e videoteca vasta, a disposição para
aos seus
sócios, ou para aquisição
de compras ou encomendas a todos os interessados.

Sugestão de leituras:
“Triunfo Pessoal”
Autor:- Divaldo P. Franco
pelo Joanna de Ângelis.
Nesta obra, “Joanna
centra-se na contribuição
de Jung, introduzindo o
pensamento de psiquiatras, psicanalistas e biólogos, para demonstrar que
na raiz de todo e qualquer
transtorno, aflição, enfermidade e sofrimento, encontra-se o espírito eterno, pelas ocorrências que

Boletim Informativo

podem ser utilizadas para
seu reequilíbrio, a sua recuperação, a sua paz”.
Um conteúdo inteligente para pessoas inteligentes.
Boa leitura!

Reuniões Públicas
4. feira -20:00 h
Assistência Espiritual
Passes
Atendimento Fraterno
( E ntrevistas )

5. feira -20:00 h
Estudos

Diretoria

Sistematizados

Presidente

Informações na

Elcio Luiz Menni

Vice-presidente Administrativo
Financeiro

Secretaria

Rubens Mac Fadden

Vice-presidente Área Doutrinária

Augusto Cantusio Neto

Vice-presidente Área Promoção
Social

Vera Aparecida Menni

Tesoureiro

Gilmar Pera Geraldini

Secretária

Márcia Teresa Andrade Lacreta

Suplente

Dercio Ribeiro da Conceição

Suplente

Silvio Augusto Regazzini

Suplente

Francisco José Forti dos Santos

Sábado -10:00 h
Assistência Espiritual
Passes

Rua Dr. João Keating, nº 107
Botafogo -Campinas/SP
CEP 13070-230
Tel: (19) 3213-7856/3213-0809

Data: 21de abril de 2007
Horário: das 09h ás 21:30 h
Local: Centro de Exposições
Imigrantes
Rodovia dos Imigrantes, km1,5
São Paulo/SP
www.espiritismo150anos.org.br

Rua 11, nº514
Jd. Campo Belo II
Campinas/SP
CEP 13012-970
Fone (19) 3225-9935
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Saúda o teu dia com oração de reconhecimento.
Tu estás vivo.
Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser
feliz.
Cada dia é uma benção
nova que Deus te concede,
dando-te prova de amor.
Acompanha a sucessão
das horas, cultivando otimismo e bem estar.
Vida Feliz
Divaldo P. Franco
pelo espírito
Joanna de Ângelis

No ano de comemoração
dos vinte anos de fundação e atividades da Seara e dez anos de inauguração do Núcleo J. Mendonça
está sendo implantado o Boletim
Informativo, cujo desejo é criar um
canal de comunicação entre a
família Joanna de Ângelis.
Agradecemos a boa vontade
da equipe que ficará responsável
pela sua elaboração mensal que
certamente sacrificará momentos
de descanso e lazer para proporcionar um acompanhamento das
atividades desenvolvidas nessas
duas unidades.
A manutenção da Seara/
Núcleo dentro das suas necessidades administrativas, doutrinárias,
social-educativa, tem envolvido
uma equipe técnica e profissional,
especializada, bem como, a participação de voluntários abnegados

que diariamente se envolvem em
atividades das mais diversas, que
pretendemos em cada boletim
detalhar as atividades.
Pela insensibilidade política
a grande dificuldade que sempre
nos apresentam são os recursos
financeiros para atender todas as
necessidades, motivo pelo qual
estamos sempre envolvidos em
promoções e eventos, para os
quais vamos contar com a colaboração dos nossos amigos e freqüentadores.
Fica assim o convite do
Presidente junto a esses corações
abnegados que juntem-se a nossa
equipe e sua colaboração, dentro
das disponibilidades e das atividades que possam participar.
Até o próximo Boletim.

No reino da ação

alguém.
Ouça com paciência e fale
amparando.
Recorde que você, amanhã,
talvez esteja precisando também de
auxilio e, em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de JESUS, se
você está em condições de atirar a
pedra.
André Luiz
(do livro O Espírito da Verdade)
Autores diversos
Chico Xavier e Waldo Vieira

Não condene.
Ajude ao outro.
Cultive a serenidade.
Use os próprios recursos para
fazer o bem.
Proceda com bondade, sem
exibição de virtude.
Seja qual for o problema, faça
o melhor que você puder.
Não admita a supremacia do
mal.
Fuja de todo pensamento,
palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de

Elcio Luiz Menni - Presidente
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Boletim Informativo

A Seara Espírita Joanna de Ângelis, foi constituída
em 08 de agosto de 1987.
É uma entidade civil, religiosa e filantrópica que atua
através de grupos, os quais
realizam um trabalho voluntário em sua sede e no Núcleo Jerônimo Mendonça.
Como tal, sobrevive de
doações as quais são direcionadas para o Núcleo e
também utilizadas para a

manutenção de sua sede, já
que se faz necessário a manutenção de um segurança,
uma faxineira, uma secretária, além de pagamento de
contas
de
consum o
(água,luz,telefone, produtos
de limpeza, água potável,
copos descartáveis,material
de escritório etc...)
É de muita importância,
portanto, que o quadro de
sócios seja ampliado para

que a Seara possa dar continuidade ao seu trabalho.
As colaborações ficam a
critério de cada um, segundo
suas possibilidades.
A Seara Joanna de
Ângelis faz parte de um serviço de Reintegração Social,
indispensável.

Contamos com você.

O Núcleo Assistencial
Jerônimo Mendonça, fundado em agosto de 1997, tem
por objetivo o atendimento
sócio-educativo gratuito às
crianças e adolescentes das
famílias cadastradas do Jardim Campo Belo. Esta instituição oferece condições
para o crescimento e desenvolvimento físico, intelectual
e espiritual de crianças e
adolescentes, alem de estimular a valorização à instituição familiar e convívio social.

ças e adolescentes cadastrados, na faixa etária de 4 à
17 anos, permanecem no
Núcleo das 8 ás 17 horas, de
segunda a sexta feira, divididos em dois períodos e aos
sábados das 9 ás 12 horas.
Para participarem deste projeto, as crianças devem estudar meio período
na escola. Alem disso, as
famílias participam de atividades, recebem orientação,
apoio sócio-humanitário e
cestas básicas de alimento.

Quem trabalha
Um corpo de voluntários constituído por diretoria
e monitores, e também funcionários contratados.

Quarta Feira : 20:00 h

Coordenadora : Vera

dia

Expositor

Livro Estudos

Livro Referência

Tema Referência

07/03

Aurea

Autodescobrimento,pg.114

Evangelho, XXV,1/5

Indiferença

14/03

Francisco

Autodescobrimento,pg.117

Evangelho, V, 4/5

Pânico

21/03

Augusto

Autodescobrimento,pg.120

Evangelho, IV, 4

Medo da morte

28/03

Evandro

Autodescobrimento,pg.123

Evangelho, IX, 9

A Raiva

Sábado : 10:00 h

Coordenadora : Maria Helena

03/03

Evandro

Dores da alma, pg.41

Livro Esp. - Q.860

Irresponsabilidade

10/03

Áurea

Dores da alma, pg.37

Livro Esp. - Q.851

Irresponsabilidade

17/03

Francisco

Dores da alma, pg.175

Livro Esp. - Q.837

Insegurança

24/03

Aurea

Dores da alma, pg.53

Livro Esp. - Q.863

Ilusão

31/03

Francisco

Dores da alma, pg.57

Livro Esp. - Q.873

Ilusão

PALESTRAS
11/03/2007 - 10:00 h

ESDE - Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita

“As obsessões e seus tormentos”
Palestrante :- Augusto Cantusio Neto
25/03/2007 - 10:00 h
“Segundo a lei de atração, descoberta
pela ciência”
Palestrante :- Antonio Abreu - Grupo Espírita Casa do Caminho

Atividades Desenvolvidas

Como Funciona

Alimentação (café da manhã, almoço e lanche da
tarde, inclusive aos sábados).

Com uma média de 140 atendimentos diários, as crian-

Encaminhamento à assistência médica, odontológi-

Captação de Recursos
O Núcleo sobrevive das contribuições do
Conselho Municipal de Assistência Social da
Prefeitura Municipal de Campinas, da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social do Governo do Estado de São Paulo,
quadro associativo e doações.

ca e psicológica quando
necessário.
Complementação escolar,
visando motivar a criança e
adolescente a permanecerem na escola, evitando a
repetência.
Cursos de culinária, costura, tricô e crochê, teatro,
dança e canto, artesanato,
reciclagem e jardinagem.
Fornecimento de enxovais
de bebê para gestantes
carentes.
Fornecimento de roupas,
calçados, itens de higiene,
roupas de cama, mesa e
banho, material e uniforme
escolar.
Atividades sociais e esportivas.
Valorização familiar, através de suporte sóciohumanitário a 80 famílias.
Laboratório de informática.

Como colaborar ?
Sendo sócio contribuinte.
Doações em alimento ou em espécie.
Contribuindo com seu trabalho voluntário.

Estamos com a campanha do alimento:
Arroz,óleo,feijão,leite e outros.

Semanalmente as quinta feiras
Das 19:30 ás 21:00 h
Informações e inscrições na secretaria da
Seara ou pelo telefone
(19) 3213-7856/3213-0809
ou
e-mail
Searaespirita.angelis@bol.com.br
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Também estaremos recebendo objetos tipo, roupas,
utensílios,sapatos, móveis, para colocar no bazar do Núcleo.
Esse material será repassado para as famílias assistidas, por
valores simbólicos,

É a Reintegração Social.
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