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

01/10

Assistência Espiritual - Passes
Atendimento Fraterno (Entrevistas)

Bem e mal sofrer

08/10

Augusto

Semelhança

15/10

Francisco

Arar orando

22/10

Áurea

Insistir e perseverar

29/10

Evandro

A glória do trabalho

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

04/10

Áurea

Exaltação do Natal

11/10

Evandro

Bem e mal sofrer

18/10

Terezinha

Semelhança

25/10

Francisco

Arar orando

domingo
10:00 h

terá
um programa de 30 minutos, sempre às 15 horas, na REDETV.
Caso o nível de audiência
seja satisfatório, poderá
ser ampliado o tempo do
mencionado programa.
Assim sendo, solicitamos
que
os
companheiros
espíritas procurem prestigiar essa programação
que muito contribuirá
para a divulgação da
doutrina espírita.

Acharás

Divulgação Doutrinária

Entrega a Deus os problemas
que se te façam insolúveis,
trabalha e caminha adiante.

Sociedade Beneficente Bezerra
de Menezes, Campinas, SP.
Palestrante e divulgador espírita,
apresentador do programa de
rádio “Alegria de Viver” e autor de
várias obras psicografadas.

"Modelando o Amanhã"

Seara Espírita Joanna de Ângelis,
Campinas, SP.
A palestra “Vida: Desafios e Soluções” é a nona de uma série de
12 exposições baseadas nas
obras da “série psicológica” de
Joanna de Ângelis.

Assim acharás no próprio coração a presença da paz, a irradiar
-se de ti por fonte de amor e luz.
Xavier, Francisco Cândido. Da obra:
Pronto Socorro. Ditado pelo Espírito
Emmanuel

Augusto Cantusio Neto
19/10

Divaldo Franco

Expositor -Tema das Palestras

André Luiz Ruiz
12/10

05 /outubro/2008

"Vida: Desafios e Soluções"

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

Eliseu da Mota Júnior
26/10

Boletim Informativo

Expositor -Tema das Palestras

Áurea

Sábado
10:00 h

A partir do
próximo domingo

Natural de Franca, SP.
Professor universitário, promotor
de justiça aposentado, escritor,
orador e
jornalista espírita, com vários
livros publicados.

"Deus"
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

EDITORIAL

outubro/2008 - Ano 2, edição 20
CONVITE

Iniciamos uma nova fase de organização na
Seara, com a implantação das diretrizes
estabelecidas pelo novo Regimento Interno,
aprovado no ultimo mês de agosto.
Elaborado dentro dos preceitos e orientações da Federação
Espírita Brasileira, procuramos envolver todos os setores de
trabalho da Seara, estabelecendo roteiros que, certamente,
contarão com o cuidado dos coordenadores nos seus detalhes
regimentares. Serão realizadas reuniões dentro dos padrões
doutrinários.
O sucesso da implantação estará diretamente vinculado
aos esforços de todos os envolvidos no processo.

Necessário será a reflexão de todos, observando as diretrizes estabelecidas, mesmo não contemplando possivelmente o
desejo de alguns colaboradores.
Contamos com a participação e colaboração de todos.
Aproveitando da oportunidade que o momento nos oferece, lembramos que estamos em plena campanha para a pintura
da nossa Sede Social. Já conseguimos parte das tintas necessárias e estamos aguardando os recursos para contratação da mão
de obra.
Dentro do possível contamos com a sua colaboração.
Unidos no ideal e apreender a servir, estaremos sempre
distinguidos pelas vibrações amorosas dos Espíritos Superiores
seguidores dos ensinamentos do grande mestre Jesus.

Elcio Luiz Menni

MORRER - Francisco José Forti dos Santos (Seara Espírita Joanna de Ângelis)
Em interessante artigo publicado na imprensa, o
arquiteto Paulo Angelim expõe idéias sobre a necessidade de
morrer para que haja vida.
Relembra ele que, de modo geral, o ser humano
associa a palavra morte com a ausência de vida. Porém, é
preciso morrer todo dia, sendo a morte nada mais que uma
passagem, uma transformação.
Para que haja a planta, é preciso a morte da semente;
para existir a borboleta, é preciso a morte da lagarta; para que
exista o embrião, é preciso a morte do espermatozóide e do
óvulo.
A morte é, pois, o ponto de partida para o início de
algo novo, a fronteira entre passado e futuro.
Para que você seja um bom universitário, é preciso
que mate, dentro de si, o secundarista aéreo; para ser um bom
profissional, é preciso matar, dentro de si, o universitário
descomprometido; para ter um bom relacionamento, é preciso
matar, dentro de si, o solteiro descompromissado que faz planos só para si; para ter boas amizades, mate dentro de si a
pessoa insatisfeita, que pensa em si mesmo, que quer manipular as pessoas de acordo com sua vontade; enfim, todo processo de evolução exige que matemos, dentro de nós, o nosso “eu
passado”, inferior.
Se não agirmos deste modo, corremos o risco de
sermos duas pessoas ao mesmo tempo, perdendo o foco, comprometendo nossa produtividade e nosso sucesso. Muitas
pessoas não evoluem porque ficam agarradas ao que eram, não
se projetam para o que serão ou desejam ser. Querem uma
nova etapa, sem abrir mão da forma como pensavam ou agiam.
Você quer ser alguém melhor e evoluído? Mate den-

tro de si o egoísmo, o egocentrismo, para que nasça o ser que
você tanto deseja ser. Pense nisso e morra. Mas não se esqueça
de nascer melhor ainda. O valor das coisas não está no tempo
em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem;
por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis,
pessoas incomparáveis.
O Espírito Emmanuel (Religião dos Espíritos) diz
que a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a
que nos adaptamos, visto que cada espírito se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a
soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver,
transitoriamente, dentro dele. Se esse conteúdo é o Bem, teremos a nossa parcela de Céu, correspondente ao melhor da
construção que efetuamos dentro de nós; se esse conteúdo é o
Mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de Inferno,
criado por nós mesmos na intimidade da consciência, que
corresponda aos males de nossa autoria, inferno este que cessará ao se extinguir a purgação merecida.
É por esta razão que morrer significa penetrar mais
profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo
tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes,
metamorfoseados em região alucinatória decorrente de nosso
monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de
plano, ajustando-nos ao Bem, avançando em degraus que nos
levam a novos horizontes de ascensão e de luz.
Para matar dentro de nós as máscaras de nosso ego, e
conseqüentemente as negatividades desse ego (egoísmo, orgulho, rancor, cólera ciúme, vaidade, inveja, etc...) sigamos o
Mestre Jesus, que se fez a luz e o caminho, e nos disse: Eu vim
para que tenham Vida, e Vida em abundância (João 10,10).

Caridade do Tempo

Relatório de gastos

Amplia-se na vida, segundo as nossas necessidades, o
tema sempre novo da caridade. Ninguém calcula a importância do pão que socorre o faminto, nem o valor do remédio que
alivia o doente.
Outras expressões de beneficência, contudo, vão surgindo
imperiosas.
Uma delas, que raramente refletimos, baseia-se na dádiva
das horas – caridade do tempo, ao alcance de todos.
Não há criatura impedida de exercê-la. Em qualquer
clima social, semelhante cooperação é fundamento do bem.
Um dia de trabalho gratuito no levantamento das boas
obras...
Uma semana tomada às férias para concurso desinteressado às instituições que reúnem doentes menos felizes. . .
Um horário de serviço puramente fraterno na esfera profissional para os que nos reclamam a experiência. . .
Um momento de tolerância e respeito para os que se
extraviam na cólera. . .
Um minuto a mais de atenção para a conversa de alguém
que ainda ignora o processo de resumir. . .
Uma hora para a visita espontânea ou solicitada em que
sejamos úteis. . .
Todos podemos calar para que outros falem, extrair alguns instantes dos apertos do dia a dia para atividades edificantes, empregar retalhos de repouso no estudo para conseguir esclarecer ou ensinar, suprimir um passeio ou uma distração para a felicidade de servir. . .
Não nos esqueçamos de articular oportunidades em auxílio de outrem.
Caridade do tempo, fonte de amor e luz. É com ela e por
ela que a própria Sabedoria Divina nos ampara e nos reergue,
corrige e aprimora, usando paciência infinita conosco, através
das reencarnações.

Data: 20 e 21/09/2008

Por André Luiz, psicografia de Waldo Vieira

GRUPO FAMILIAR -

Seminário “Desperte e Seja Feliz!”
RECEITAS

R$

Saldo Seminário de Maio/2008

300,00

Inscrições Seminário
Comissão de Vendas Sinal Verde

920,00
226,00
Total

1.446,00

DOAÇÕES
Passagem aérea TAM SSA/CPS

674,92

Descartáveis
Hotel para Marcel Mariano

67,00
180,00
Total

921,92

DESPESAS
Kiama

290,80

Correio

248,95

Passagem aérea TAM CPS/SSA

674,92

Etiquetas para envio de folders

31,73

Táxi Marcel Mariano

130,00

Café e filtro de café

23,52

Refeições Marcel Mariano

146,65

Bolachas para o café

62,85
Total

1.609,42

TOTAL DE RECEITAS

1.446,00

TOTAL DE DESPESAS

1.609,42

TOTAL GERAL

(163,42)

Vinte serviços que o Espiritismo faz por você 12. Traça-lhe providências para o combate ou para a cura da
obsessão.
1. Integra você no conhecimento de sua posição de criatura 13. Concede-lhe o direito à fé raciocinada.
eterna e responsável, diante da vida.
14. Destaca-lhe o imperativo da caridade por dever.
2. Expõe o sentido real das lições e de todos os outros mentores 15. Auxilia você a revisar e revalorizar os seus conceitos de
espirituais da humanidade, nas diversas regiões do planeta.
trabalho e tempo.
3. Suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, 16. Concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiamos ou
provando que ela não existe.
prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando
4. Revela-lhe o princípio da reencarnação, determinado o pora nós próprios.
quê da dor e das aparentes desigualdades sociais.
17. Garante-lhe serenidade e paz diante da calúnia ou da crítica.
5. Confere-lhe forças para suportar as maiores vicissitudes do 18. Ensina você a considerar adversários por instrutores.
corpo, mostrando a você que o instrumento físico nos reflete 19. Explica-lhe que, por maiores sejam as suas dificuldades
as condições ou necessidades do espírito.
exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agra6. Tranqüiliza você com respeito aos desajustes da parentela,
var a própria situação.
esclarecendo que o lar recebe não somente os afetos, mas 20. Patenteia-lhe que a fé ilumina o caminho, mas ninguém
também os desafetos de existências passadas, para a necessáfugirá da lei que manda atribuir a cada qual segundo as obras
ria regeneração.
pessoais.
7. Demonstra-lhe que o seu principal templo para o culto da
presença Divina é a consciência.
Essas são vinte das muitas bênçãos que o Espiritismo realiza em
8. Liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença nosso favor. Será curioso que cada um de nós pergunte a si
religiosa.
mesmo o que estamos nós a fazer por ele.
9. Elimina a maior parte das suas preocupações acerca do
Vieira, Waldo. Ditado pelo Espírito André Luiz. (Página recebifuturo além da morte.
10. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos, da pelo médium Waldo Vieira, em reunião pública da Comudepois de desencarnados.
nhão Espírita Cristã, na noite de 22/10/65, em Uberaba, Minas.
11. Entrega-lhe o conhecimento da mediunidade.
Reproduzida de Limeira Espírita, ano 18, n. 91, setembro 1988,
p. 3.).

Com destacada sabedoria, irmã Joanna de Ângelis
afirma: “A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o
imenso edifício da sociedade.
No pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal ensaiando-se
os passos para os nobres cometimentos em favor da construção
da sociedade equilibrada”.
Destas diretrizes da venerada irmã grafadas na obra
“Constelação Familiar” podemos deduzir que uma sociedade
pautada pela fraternidade, pelo respeito mútuo e pela riqueza
dos valores enobrecidos, será sempre a resultante dos pequenos
grupos onde espíritos entrelaçados por compromissos oriundos
de reencarnações transatas se agregam afim de experienciarem
situações que lhes facultem o crescimento moral, psicológico e
espiritual, com vistas à própria renovação nas bases dos postulados do Cristo Jesus.
É natural, portanto, que, o núcleo familiar não seja
formado apenas por espíritos afins, ligados por laços de concórdia, fraternidade e amor, estabelecidos não raro, em outras existências corporais e delas trazidas. Mas é plenamente factível que
surjam, agora reencarnados em novas vestimentas biológicas,
espíritos portadores de graves litígios entre si, e que programam,
antes da nova reencarnação esse abençoado encontro, para que
possam durante anos, através muitas vezes de ásperos convívios
lapidarem arestas do passado, aprendendo assim as difíceis, mas
indispensáveis tarefas do perdão e do amor.
Conforme apresentam os Espíritos Superiores em
resposta às questões 774 e 775 de “O Livro dos Espíritos”, a
função mais profunda da família é o aprendizado do amor, que
na fase evolutiva em que ainda nos encontramos, se dará muitas
vezes, pelo atritar das relações difíceis do lar.
Pais excessivamente punitivos, mães acerbamente
controladoras ou castradoras, filhos rebeldes e portadores de
distúrbios comportamentais, irmãos que convivem em alto grau
de litígios e constantes agressões, cônjuges mutuamente desrespeitosos em atitudes moralmente infelizes, são aqueles comparsas de outras romagens pelo orbe terreno que se comprometeram
entre si e volvem agora para as devidas reparações.
Portanto, nas problemáticas de família, nem o revide,
nem as agressões, nem o desprezo, nem o abandono em atitude
covarde. Mas o diálogo franco e respeitoso, buscando descerrar
defesas psicológicas cristalizadas, abrindo campo ao relacionamento rico em benções que não deve ser menoscabado em hipóDEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE
RESULTADO
PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE
2008

SEARA
R$

- Evandro Toledo Piza (Seara Espírita Joanna de Ângelis)

tese alguma, sob pena de em futura reencarnação dar-se novo
encontro, em bases mais difíceis e dolorosas.
Neste tema, imensamente rico se faz o culto do Evangelho no lar, que a pouco e pouco vai modificando o ambiente
fluídico doméstico e as disposições internas de cada membro da
parentela que ali convive, arrefecendo os litígios e proporcionando o vicejar da paz. Não se trata de um culto religioso, formal, desinteressante e monótono. Mas de uma vivência rica de
alegria e aprendizagem, na qual todos tomam parte, ou pelo
menos, aquele que ainda solitário, já entende a riqueza do convívio com Jesus.
Nesses momentos, escreve irmã Joanna de Ângelis no
livro inicialmente citado, “os espíritos nobres acercam-se da
família, contribuindo com a sua inspiração, ajuda específica,
intercâmbio de energias, dispondo de maior facilidade para
melhor guiar aqueles que se dispõe a receber-lhes o concurso”.
Também importantes, as psicoterapias, as terapias
comportamentais, a psicologia bem aplicada que são recursos de
grande importância na busca do auto-conhecimento, facultando
a solução para problemas emocionais e psicológicos individuais
que também interferem na paz do lar. Compreender-se, para
compreender o outro, torna-se indispensável para perdoar-se,
perdoando o outro, esparzindo amor a si em derredor de si mesmo.
Dessa forma, se momentaneamente vivemos integrados
dentro de um grupo familiar harmonioso e feliz, agradeçamos a
Deus a bendita oportunidade que, nos enseja pleno crescimento
espiritual e ascensão moral. Se, no entanto, jornadeamos inseridos em família com esse ou aquele parente difícil, que nos fustiga a existência sendo por vezes portador de tormentos e agressão, ergamos nossos olhos a Misericórdia do Pai Celestial,
lembrando Jesus, que na Terra surgiu em família humilde, trabalhou na rudeza da carpintaria, sofreu a incompreensão fruto da
ignorância da família corporal e pereceu de braços abertos perdoando a crueldade, o escárnio e a venalidade da família universal, que até os dias de hoje ainda não conseguiu congraçar-se em
torno do amor no grande domicílio terreno.
Lembremos, apesar de tudo, Ele segue amando a todos
nós, aguardando o dia em que através do amor fraternal vivificado em família, possamos, fazendo parte da família do Senhor,
sermos chamas de amigos e irmãos de Jesus.

NÚCLEO
R$

TOTAL
R$

RECEITAS
- Receitas Próprias

38.417,35

51.594,52

90.011,87

- Receitas de Subvenções
TOTAL DAS RECEITAS

38.417,35

133.627,00
185.221,52

133.627,00
223.638,87

- Pessoal + Encargos

6.020,60

110.315,68

116.336,28

- Serviços de Terceiros

2.233,69

33.678,65

35.912,34

- Despesas Diversas

17.343,07

49.257,12

66.600,19

- Impostos e Taxas

1.754,37

2.191,97

3.946,34

27.351,73

195.443,42

222.795,15

- CONVÊNIO FEAC

-

(18.447,85)

(18.447,85)

- Subvenções

-

-

-

TOTAL DAS DESPESAS

27.351,73

176.995,57

204.347,30

RESULTADO DO EXERCICIO

11.065,62

8.225,95

19.291,57

DESPESAS

SUB TOTAL

Algumas Definições
Benfeitor - é o que ajuda e passa.
Amigo - é o que ampara em silêncio.
Companheiro - é o que colabora sem
constranger.
Renovador - é o que se renova para o
bem.
Forte - é o que sabe esperar no trabalho pacífico.
Esclarecido - é o que se conhece.
Corajoso - é o que nada teme de si
mesmo.
Defensor - é o que coopera sem pertubar.
Eficiente - é o que age em benefício
de todos.
Vencedor - é o que vence a si mesmo.
Xavier, Francisco Cândido. Da obra:
Agenda Cristã. Ditado pelo Espírito
André Luiz.

