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EDITORIAL

Expositor -Tema das Palestras
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Lucia

Coragem do amor

10/12

Áurea

Inquietação e crueldade

17/12

Augusto

Deveres de agora

Acolhendo-Te, humilde, à palha merencória.
Do mundo estranho e hostil em que a somComo os acontecimentos bra ainda impera!
chegam tão depressa, esta- Tu que por santo amor deixaste a primavera
mos às portas da comemo- Da luz que Te consagra o poder e a vitória,
ração de mais um Natal, Enlaçando na Terra o inverno, a lama e a
avançando para o ano de escória
2009.
Dos que gemem na dor implacável e austeCom dedicação e esforço de
ra...
todos, estamos vendo mais
uma etapa já com metas e Sustenta-me na volta à escura estrebaria
Da carne que me espera em noite rude e
objetivos traçados e elaborados.
Contamos com a ajuda da espiritualidade para con- fria,
cretização dos planos a serem executados pelo Núcleo Para ensinar-me agora a senda do amor
e pela Seara.
puro!
A Presidência e Diretoria agradecem fraternalmente E que eu possa em Teu nome abraçar, renotodo apoio recebido nas realizações do ano que está vada,
findando.
A redentora cruz de minha nova estrada,
Julgamos que a melhor forma de agradecer e apreAlcançando Contigo a ascensão do futuro.
sentar nossa gratidão, é com mensagem natalina com
todas nossas vibrações de alegria, saúde e paz.
Carmen Cinira
SÚPLICA DE NATAL
Do livro À Luz da Oração.
Psicografia de Francisco Cândido Xavier
Senhor, Tu que deixaste a rutilante esfera.
Em que reina a beleza e em que fulgura a
Presidente
glória,
Elcio Luiz Menni
NATAL...

Quinta–feira as 20H00 - Estudo Sistematizado
(informações na secretaria)

Sábado
10H00

6/12

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

Terezinha

À frente do desespero

13/12

Roberta

Coragem do amor

20/12

Francisco

Inquietação e crueldade
Divulgação Doutrinária

domingo
10H00

Expositor -Tema das Palestras

José Carlos de Lucca
Juiz de Direito, divulgador da
Doutrina Espírita como palestran-

14/12

Palestra Pública

te,
apresentador de programa na
Rádio Boa Nova e autor de livros
espíritas.

Augusto Cantusio Neto
Seara Espírita Joanna de
Ângelis

21/12

Este mini-seminário encerra a
série das
12 exposições baseadas nas
obras psicológicas de Joanna
de Ângelis.

PRECE DE TODO DIA
por: Irmão José

Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros.
Não me consintas viver iludido a
meu próprio respeito.
Que eu tenha suficiente lucidez
para saber quem sou.
Que eu consiga, mais que outros,
detectar as fragilidades que me
são comuns.
Dá-me a Tua força para que eu

"O Despertar do
Espírito"
&
“Triunfo Pessoal”

Prece de Natal
Seara Espírita
Joanna de Ângelis
Rua Dr. João Keating, nº107
Botafogo
Campinas/SP - CEP 13070-230

possa superar-me, a Tua luz para
não caminhar
nas trevas, a Tua paz na luta que
me aflige.
Que eu seja sempre sincero em
meus propósitos e humilde em
minhas atitudes,
verdadeiro em minhas palavras e
fiel aos meus compromissos.
Senhor, não me deixes entregue à
invigilância e ao assédio do mal.
Sê meu abrigo e a minha inspiração!...
Assim seja.
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Tel: (19) 3213-7856/3213-0809
searaespirita.angelis@bol.com.br

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

Senhor, desses caminhos cor de
neve
De onde desceste um dia para o
mundo,
Numa visão radiosa, linda e breve
De amor terno e profundo,
Das amplidões augustas dos Espaços,
No Teu Natal de eternos esplendores,
Abriga nos Teus braços
A multidão dos seres sofredores!...
Que em Teu Nome
Receba um pão o pobre que tem fome,
Um trapo o nu, o aflito uma esperança.
Que em Teu Natal a Terra se transforme
Num caminho sublime, santo e enorme
Se alegria e bonança!
Apesar dos exemplos da humanidade
Do Teu amor a toda a Humanidade,
A Terra é o mundo amargo dos gemidos,

De tortura, de treva e impenitência,
Que a luz do amor de Tua Providência
Ampare os seres tristes e abatidos.
(...)
E em Teu Natal, reunidos nós queremos,
Mesmo no mundo dos desencarnados,
Esquecer nossas dores e pecados,
Nos afetos mais doces, mais extremos,
Reviver a efeméride bendita
Da Tua aparição na Terra aflita,
Unir a nossa voz à dos pastores,
Lembrando os milagrosos esplendores
Da estrela de Belém,
Pensando em Ti, reunindo-nos no Bem
Na mais pura e divina vibração,
Fazendo da humildade
Nosso caminho de felicidade,
Estrada de ouro para a Perfeição!
Livro: Antologia Mediúnica para o Natal
Autor: Carmem Cinira
Psicografia de Chico Xavier

CRENÇAS E CARMA -

Francisco José Forti dos Santos (Seara Espírita Joanna de Ângelis)

O Espírito Hammed (Renovando Atitudes- pscg.
Francisco do Espírito Santo Neto) afirma que o conjunto
de nossas crenças, costumes, hábitos e disposições
psíquicas constituem a nossa mentalidade. São registros profundamente situados em nosso corpo espiritual,
raízes de nosso modo de agir e pensar, acumulados ao
longo de nossas encarnações pretéritas.
Nossa mentalidade atrai, consciente ou inconscientemente, tudo que irradiamos. Portanto, certos conceitos que mantemos nos atraem prosperidade e paz interior, ao passo que outros nos desconectam do progresso
e da realidade espiritual.

A idéia que temos do que seja CARMA, não
condiz com a lógica e a coerência da reencarnação. A
palavra „carma‟ em sânscrito significa AÇÃO. Logo,
nossa ações, ou seja, nossos carmas são positivos ou
negativos de conformidade com o que fazemos segundo
nossas convicções e valores pessoais.
Deus não julga nossos atos pessoais. Ele criou
leis perfeitas que regem o Universo. O que Ele nos deu
como patrimônio pessoal é o livre-arbítrio. A vida dá
chances iguais para todos. A diferença é como usamos
o livre-arbítrio em nossas ações.

Essa liberdade de ação é o Princípio da Ação e
No entanto, ainda não vemos todas as coisas Reação. Todos os atos e atitudes que tomamos têm
sem o manto da ilusão.
como conseqüência a reação correspondente. Por que
não mudar o carma, ou seja, o modo de ação?
Hammed (Dores da Alma- pscg. Francisco do
Espírito Santo Neto), discorrendo sobre a ilusão, diz que
Jesus afirmou que as ações benevolentes impesomos nós mesmos que nos iludimos criando fantasias dem os efeitos negativos quando asseverou: “Muito lhe
em nossa mente, bloqueando nossa consciência, recu- foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco se
sando aceitar a verdade. Psicologicamente isso é um perdoa, é porque pouca ama.” Como disse Pedro: “O
mecanismo de defesa, consciente ou não, que usamos amor cobre uma multidão de pecados.”
para evitar ou reduzir os fatos desagradáveis que ocorOu seja, foi perdoado aquele que muito amou e
rem em nossas vidas, cotidianamente.
não aquele que muito sofreu. O amor é que perdoa, e
A primeira reação diante de uma perda ou derro- não a punição ou o castigo. Principalmente o autoperta é a negação. Negando, amortecemos nossa alma das dão.
sobrecargas emocionais. Até que “cai a ficha”.
O sofrimento e a dor são os caminhos que o Pai
Como diz Hammed, o manto de ilusões que nos envolve
nos dá para ampliarmos nossos horizontes e realmente
é conseqüência de só acreditarmos em “prêmios e castivislumbrarmos os caminhos amorosos do equilíbrio.
gos”.
Hammed nos aconselha: repensa e muda tuas
Nós precisamos nos conscientizar que tudo o
ações, recria novos conceitos para tua existência. Com
que está acontecendo em nossas vidas é produto de
esse modo de agir, você muda seu carma para melhor,
nossas crenças e pensamentos que se materializam.
atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de
Não se trata, pois, de punições ou recompensas, mas
ti.
de reações desencadeadas pelas nossas ações mentais.

FELIZ NATAL

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE
RESULTADO
PERIODO DE 01/01/08 à 31/10/2008

SEARA
R$

NÚCLEO
R$

TOTAL
R$

RECEITAS
- Receitas Próprias

54.508,67

55.248,28

109.758,95

- Receitas de Subvenções
TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS

54.508,67

190.812,55
246.060,83

190.812,55
300.569,50

- Pessoal + Encargos

7.653,11

143.973,84

151.626,95

- Serviços de Terceiros

3.123,59

39.121,07

42.244,66

- Despesas Diversas

29.976,46

59.960,66

89.937,12

- Impostos e Taxas

2.059,17

2.435,71

4.494,88

SUB TOTAL

42.812,33

245.491,28

288.303,61

-

(26.940,90)

(26.940,90)

- CONVÊNIO FEAC
- Subvenções

-

37,80

37,80

TOTAL DAS DESPESAS

42.812,33

218.588,18

261.400,51

RESULTADO DO EXERCICIO

11.696,34

27.472,65

39.168,99

Mensagem ao Trabalhador
Espírita
“...Chegastes no tempo em que se
cumprirão as profecias referentes a
transformação da Humanidade.
Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse, e movidos apenas pela
caridade! Suas jornadas de trabalho
serão pagas ao cêntulo do que tenham esperado. Felizes serão os
que houverem dito a seus irmãos:
“Trabalhemos juntos, e unamos os
nossos esforços, a fim de que o
Senhor, na sua vinda, encontre a
obra acabada", porque a esses o
Senhor dirá: Vinde a mim, vós que
sois os bons servidores, vós que
soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para
que a obra não sofresse!"
Evangelho Segundo o Espiritismo

Sobre a importância do trabalho voluntário:

Atividades de fim de ano no Núcleo
ENCERRAMENTOS:02/12 - Curso GESTANTES
09/12 - Oficinas Pintura, variedades artesanais - costura.
15/12 - Centro de Desenvolvimento de Informática CDI
18/12 - Info - Educação (Protagonismo Juvenil Informática).

FESTAS:16/12 - 14H30 - Das Famílias com apresentação
de coral,dança do ventre e puxada de rede.
20/12 - 9H00 as 15H00 - Natal das crianças com
apresentação de capoeira,hip-hop e percussão e
distribuição de brinquedos e roupas.
Queremos homenagear nesta edição as nossas
voluntárias :
– AS ABELHINHAS” que se reúnem todas as
terças-feiras a tarde, no espaço da Seara, confeccionando enxovais para bebês, e :
- As voluntárias que se reúnem no Núcleo todas
as quartas-feiras, em período integral, sob iniciativa da Sra. Cida Pessagno e Valéria Muller,
desenvolvendo e patrocinando todas as atividades que dizem respeito a higiene, pedagógicas,
alimentação, decorações relativas a datas festivas temáticas, e muitas outras atividades.
Que todas as voluntárias se sintam homenageadas, neste momento ,pelo trabalho de caridade
que realizam, e a nossa gratidão pelo apoio e
amor com que desenvolvem estas atividades.
“Ainda que eu fale as línguas dos homens e até
mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade,
sou apenas como um metal que soa e um sino
que tine.....
A caridade é paciente,é doce e benigna; a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada;
não se enche de orgulho, não é desdenhosa;não
procura seus próprios interesses.....
Agora, estas três virtudes: a fé, a esperança e a
caridade permanecem; mas entre elas, a mais
excelente é a caridade”.
(Paulo,1ª Epístola aos Coríntios,13:1 a 7,13).

A Diferença
Estudando a diferença,
À Luz da Divina Lei,
Entre orar e trabalhar,
A um amigo perguntei:
-Peço a você que me diga,
De uma forma resumida,
A diferença entre a prece
E o trabalho em nossa vida.
“-Entre orar e trabalhar,
A diferença que há?!...
Ora, Formiga, meu velho,
É Somente a letra a...”
Ante o meu espanto imenso,
De vez que o assunto era sério,
Meu amigo se explicou,
Desvendando este mistério:
“- Se todo o trabalho é prece,
Atente ao que vou falar,
Que em verdade,sobre a Terra,
Orar é também Arar...
Pois a oração sem suor,
Não passa, às vezes,de um grito,
Que, ecoando pelo vale,
Não se escuta no Infinito.”
Poesia de Euríclides Formiga
Do Livro Para Sempre
psicografado por Carlos A. Bacceli.

Que Jesus proteja todas as voluntárias e que
Jerônimo Mendonça possa continuar dando energia a todas as colaboradoras, equipe técnica e
funcionários deste Núcleo Assistencial Espírita.Obrigado.
Participe do trabalho voluntário, pois ele nos propicia um sentido para a vida, torna-nos mais produtivos em nossa atividade profissional e fortalece nossa saúde física e mental.

Seja um voluntário.
Aliste-se, cada qual pode servir a seu modo.
“A sementeira é grande e os trabalhadores são
poucos”

Contamos com você.

O Núcleo Assistencial Espírita Jerônimo
Mendonça agradece.
FÉRIAS DE 29/12/2008 à 15/01/2009

Ficha na Secretaria

