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

05/11

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

Áurea

Problemas do sexo

12/11

Augusto

Ante o dever

19/11

Francisco

Dando balanço

26/11

Evandro

À frente do desespero

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

01/11

Ana Maria

Insistir e perseverar

08/11

Terezinha

A glória do trabalho

15/11

Francisco

Problemas do sexo

22/11

Áurea

Ante o dever

29/11

César Carroni

Dando balanço

domingo
10:00 h

Divulgação Doutrinária
Expositor -Tema das Palestras

Miguel de Jesus Sardano
09/11

Centro Espírita Bezerra de Menezes, Santo André, SP e Instituição
Assistencial e
Educacional Amélia Rodrigues.
Conferencista espírita, advogado,
professor e autor de livros.

"A Parábola dos Talentos"

Pedagogo, Mestre em Filosofia e
História da Educação pela UNICAMP e
Membro da Associação Brasileira
de Pedagogia Espírita

1. Disciplinar os próprios
impulsos.
2. Trabalhar, cada dia, produzindo o melhor que pudermos.
3. Atender aos bons conselhos que traçamos para os
outros.
4. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação.
5. Esquecer as faltas alheias
sem desculpar as nossas.
6. Evitar as conversações
inúteis.
7. Receber o sofrimento o
processo de nossa educação.
8. Calar diante da ofensa,
retribuindo o mal com o
bem.
9. Ajudar a todos, sem exigir
qualquer pagamento de
gratidão.
10.Repetir as lições edificantes, tantas vezes quantas
se fizerem necessárias,
perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos
sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino
Mestre, hoje e sempre.
Xavier, Francisco Cândido.
Da obra: Paz e Renovação.
Ditado pelo Espírito André
Luiz.

Alessandro César
Bigheto

23/11

Dez Maneiras de Amar a
Nós Mesmos

"Eurípedes Barsanulfo e a
Pedagogia Espírita"

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

Augusto Cantusio Neto

searaespirita.angelis@bol.com.br

Seara Espírita Joanna de
Ângelis
30/11

A palestra “Amor, Imbatível Amor” é
a décima de uma série de
12 exposições baseadas nas obras
da “série psicológica” de Joanna de
Ângelis.

"Amor, Imbatível Amor"
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

novembro/2008 - Ano 2, edição 21

Conscientização Espírita
Cristã
Alguns motivos pelos quais devemos
refletir decidindo participar do quadro
associativo da instituição que freqüentamos:
1. Dividindo com os demais sócios efetivos, a responsabilidade das atividades desenvolvidas na casa.
2. Podendo votar e ser votado, participando e ajudando
nas conclusões das idéias, como também assumindo
futuros cargos nas diretorias.
3. Fortalecendo os recursos financeiros da casa, e assim proporcionando maiores reservas necessárias
para manutenção do prédio e despesas decorrentes
dos compromissos trabalhistas com funcionários.
4. Adquirir liberdade de contribuir com o que estiver
dentro das possibilidades individuais, já que não há
imposição de valores.

5. Utilizar-se da biblioteca circulante que está sendo
organizada pelo Departamento do Livro.
6. Utilizar-se do acervo de CD’s, Vídeos e DVD’s através de locação à preço simbólico e assim ter acesso
a material altamente doutrinário para estudo e conhecimento.
Pelas publicações mensais constantes do Boletim Informativo, é fácil analisar o movimento financeiro
da casa, concluindo o esforço da Diretoria em manter
em condições legais, todos os compromissos.
Agradecemos à todos que já participam do
quadro associativo, convidando e aguardando novas
adesões.
Como dizem os nossos mentores-” contando
apenas com uma vara, seremos vencedores com facilidade”, contando com um feixe de varas, nos tornaremos fortalecidos, e sempre prontos a atender as possíveis dificuldades.
Fraternalmente

Elcio Luiz Menni

CONFERÊNCIA DIVALDO FRANCO
ADIADA PARA NOVA DADA A SER CONFIRMADA
Dado a necessidade de antecipar viagem para a Espanha, não foi possível confirmar presença em Campinas
no dia 02 de Dezembro próximo.
Àqueles que já adquiriram os convites, a Seara estará realizando a devolução dos valores:
Estamos em entendimento com a Banca do Livro Espírita, para
ver a possibilidade da devolução na própria Banca para aqueles que lá adquiriram os convites.
Para aqueles que efetuaram o depósito bancário e confirmaram
a inscrição via e-mail, entraremos em contato para efetuar a
devolução. Para aqueles que confirmaram via telefone, pedimos que se comuniquem conosco para combinarmos o procedimento.
A devolução também estará sendo feita na sede da Seara, preferencialmente antes de nossas reuniões (de 2ª. a 5ª.f, a partir
das 19:30h; aos sábados, a partir das 9:30h e nos domingos dias 09/11, 23/11 e 30/11 - quando das nossas palestras, a partir das 9:30h). Fora desses horários, também será possível a
devolução, mas pedimos que liguem antes, para confirmar a
presença das pessoas responsáveis pelo procedimento na
Instituição.

Lamentamos pelo transtorno e pedimos a compreensão
de todos.

COMPANHIAS ESPIRITUAIS - Evandro Toledo Piza (Seara Espírita Joanna de Ângelis)
Com imensa propriedade, na questão 457 de
“O Livro dos Espíritos”, Allan Kardec indaga dos Mentores da Codificação Espírita se é possível aos Espíritos
conhecerem nossos mais secretos pensamentos, elucidando que freqüentemente eles conhecem o que gostaríamos de esconder de nós mesmos, sendo que nem
atos, nem pensamentos, lhes podem ser ocultados.
Fácil concluir, como assevera irmã Joanna de
Ângelis na sua obra “Após a Tempestade”, que ninguém
na Terra está indene à vigilante presença deles, pois
transitam pelo caminho de todos, inspecionando imperfeições e fazendo exigências, muitas vezes impulsionados por sentimentos torpes de ódio e desforço, dos
quais não se saciam nunca.
Como escreve irmã Joanna, a grande maioria
ignora a razão por que se fazem adversários, simplesmente se deixando afetar pelos sentimentos inferiores,
intoxicando-se pelos vapores que procedem das fixações mentais enfermiças, com o que se acreditam realizados emocionalmente.
Indispensável considerar que tal problemática
não é decorrente apenas dos processos litigiosos mal ou
não resolvidos em reencarnações transatas, transferidos
compulsoriamente para novas existências corporais.
Eles também resultam dos vícios mentais de baixo teor
como a melancolia, a auto-piedade, o desamor, o ódio, o
rancor, somados às condutas cotidianas, onde prevalecem a sexolatria, a maledicência, a inveja, o ressentimento, o desejo de vingança, os quais vão a pouco e
pouco fomentando a solidificação desses laços obsessivos de difícil trato e de longo curso.
Não é sem razão que Jesus propôs que buscássemos a reconciliação com os adversários enquanto
estivéssemos a caminho com eles, ou seja, enquanto
nos encontrássemos jornadeando pelas sendas iluminativas da reencarnação, para que sentimentos de ódio e
rancor não sejam carreados n’alma após o processo da
desencarnação, dando origem às ligações obsessivas
que por vezes duram centenas de anos até a edificação
da paz entre os litigantes.
Neste campo, é justo perceber que não existem vítimas ou algozes, tendo em vista que o obsedado
de hoje é o malfeitor de ontem, visitado por aquele a
quem infelicitou, pois onde está a dívida, aí também está
o cobrador. São, antes de tudo, Espíritos enfermos que,
arraigados pelo orgulho e cegos pelo ego, ainda não
perceberam que o convite de Jesus ao perdão às ofensas não é uma proposta ritualística, de exteriorizações
religiosas, mas é a real possibilidade de buscarmos a
solução verdadeira e definitiva para aflições e sofrimentos oriundos desses processos infelicitadores.
O perdão, portanto, deve ser nestes casos

uma via de duplo sentido, onde não só o obsessor deverá abrir-se a possibilidade da reconciliação, mas onde o
obsedado deverá adotar postura nova ante a própria
vida, mudando condutas, renovando conceitos e reformando-se moralmente a fim de lograr a paz almejada.
Não existe solução definitiva, sem mudança moral definitiva, pois as condutas viciosas e desregradas serão
sempre portas abertas a que nos vinculemos a novas
relações espirituais infelizes.
Justamente por esse fato, muitos chegam a
Casa Espírita portadores de tais processos e perecendo
dos desequilíbrios psicológicos, mentais e emocionais
deles oriundos, buscando no recanto espiritista a solução para tal problemática. Entretanto após tratamento
conveniente, sentindo a melhora que dele deflui, abandonam a freqüência à Casa Espírita, retomando velhos
hábitos e delitos morais, abrindo brechas a novas sintonias perniciosas e, retornando em busca de novo tratamento mais tarde, muitas vezes assomados de maior
gravidade, pois fizeram-se ingênuos, imaginando que
poderiam driblar as Leis Divinas no que tange a própria
responsabilidade.
Assim, irmã Joanna de Ângelis assevera na
sua obra “Alerta”, que são recursos importantes a quem
deseja a cura espiritual de processos obsessivos, a
ação do pensamento otimista e sadiamente operante; o
labor fraternal de solidariedade; a preocupação edificante em favor do próximo; os serviços humílimos ou grandiosos em benefício dos outros; o interesse sincero pelo
bem estar alheio; a prece sincera como habito de busca
de um estado de paz; a leitura elevada que cria clichês
psíquicos que vão constituir-se não só em antídoto, mas
em medicamento preventivo contra tais problemas de
cunho espiritual.
Na condição de Terapeuta Divino, prescreveu
Jesus contra os flagelos da obsessão: “Fazer ao próximo somente o que desejar que este lhe faça”, porquanto
assim procedendo, o amor que dedicamos a nós mesmos automaticamente se dilatará em relação ao nosso
próximo, desfazendo as matrizes do mal que ainda se
demoram fixadas em muitos dos seres que pululam em
torno da Terra, ao mesmo tempo que os auxilia a despertarem para o Bem e para a felicidade.
No Gólgota a obsessão coletiva dominava
incitando a massa à violência e à crucificação do Rabi
Galileu, que não obstante a venalidade humana, permanecia impertérrito, de braços abertos, pedindo ao Pai
que perdoasse a todos nós, que não sabíamos o que
fazíamos e que ainda hoje, esquecidos de Seus ensinos, sofremos por não seguir-Lhe plenamente os passos.

Cooperemos Fielmente

Dever e Trabalho

O Pai é o Supremo Criador da Vida, mas o
homem pode ser fiel cooperador dEle.
Deus visita a criatura pela própria criatura.
Almas cerradas sobre si mesmas declarar-seão incapazes de serviços nobres; afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes.
Há companheiros que atingem o disparate de
se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio
na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes
não necessitassem trabalhar na própria melhoria.
As portas da colaboração com o divino amor,
porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino.
Cultivemos o bem, eliminando o mal.
Façamos luz onde a treva domine.
Conduzamos harmonia às zonas em discórdia.
Ajudemos a ignorância com o esclarecimento
fraterno.
Seja o amor ao próximo nossa base essencial
em toda construção no caminho evolutivo.
Até agora, temos sido pesados à economia da
vida.
Filhos perdulários, ante o Orçamento Divino,
temos despendido preciosas energias em numerosas
existências, desviando-as para o terreno escuro das
retificações difíceis ou do cárcere expiatório.
Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por "acréscimo de misericórdia", já é tempo de cooperarmos fielmente com
Deus, no desempenho de nossa tarefa humilde.
Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Vinha de Luz.
Ditado pelo Espírito Emmanuel.
Lição 48. Edição Internet baseada na 14a edição

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE
RESULTADO
PERIODO DE 01/01/08 à 30/09/08

O compromisso de trabalho inclui o dever de
associar-se a criatura ao esforço de equipe na obra a
realizar.
*
Obediência digna tem o nome de obrigação
cumprida no dicionário da realidade.
*
Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove as tarefas consideradas maiores.
*
A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o
trabalho nos retrata por dentro.
*
Quem escarnece da obra que lhe honorifica a
existência, desprestigia a si mesmo.
*
Servir além do próprio dever não é bajular e sim
entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação.
*
Na formação e complementação de qualquer
trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos.
*
Quando o trabalhador converte o trabalho em
alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador.
Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Sinal Verde.
Ditado pelo Espírito André Luiz.

SEARA
R$

NÚCLEO
R$

TOTAL
R$

- Receitas Próprias

49.949,11

53.214,65

103.163,76

- Receitas de Subvenções
TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS

49.949,11

149.700,00
202.914,65

149.700,00
252.863,76

- Pessoal + Encargos

7.747,95

129.313,67

137.061,62

- Serviços de Terceiros

2.513,09

36.012,66

38.525,75

- Despesas Diversas

26.405,26

53.625,93

80.031,19

- Impostos e Taxas

1.884,38

2.306,20

4.190,58

SUB TOTAL

38.550,68

221.258,46

259.809,14

- CONVÊNIO FEAC

-

(21.241,68)

(21.241,68)

- Subvenções

-

-

-

TOTAL DAS DESPESAS

38.550,68

200.016,78

238.567,46

RESULTADO DO EXERCICIO

11.398,43

2.897,87

14.296,30

RECEITAS

AGRADECIEMNTOS

Registramos nossos agradecimentos ao escritor Theophilo J. R. Camargo
Titular da Cadeira nº 33 da Academia Maçônica de Letras pela doação de 220
exemplares do seu livro.
“ CONTOS, CONTOS E MAIS CONTOS .....
UMA VIAGEM PELO FANTASTICO MUNDO DOS SONHOS
Gráfica e Editora Vitória Ltda

A renda será destinada as obras sociais da Seara.
Pelo desprendimento e alto espírito de generosidade cristã somos eternamente gratos, rogando a Deus as benções de muita saúde e paz.
Os livros estão a venda na livraria da Seara.

Mensagem da Criança ao
Homem
Proclamas o bem por base
da evolução; todavia, se não tens
paciência para comigo, porque eu
te aborreça, provavelmente ainda
hoje cairei na armadilha do mal,
como ave desprevenida no laço do
caçador.
Em nome de Deus que
dizes amar, compadece-te de
mim!...
Ajuda-me hoje para que eu
te ajude amanhã.
Não te peço o máximo que
alguém talvez te venha a solicitar
em meu benefício...
Rogo apenas o mínimo do
que me podes dar para que eu
possa viver e aprender.
Xavier, Francisco Candido. Da obra: O
Espírito da Verdade.Ditado pelo Espírito
Meimei.

