Reuniões Públicas - Palestras das Reuniões
Divulgação Doutrinária
Quarta
feira
20H00

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

07/01

Evandro

Calúnia

14/01

Francisco

Auxílio fraternal

21/01

Augusto

Desapego

28/01

Lucia

Sofrendo, mas confiante

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

Sábado
10H00

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

10/01

Terezinha

Deveres de agora

17/01

Áurea

Calúnia

24/01

Ana Maria

Auxílio fraternal

31/01

Evandro

Desapego

domingo
10H00

Divulgação Doutrinária
Expositor -Tema das Palestras

Augusto Cantusio Neto
18/01

25/01

Palestrante espírita.
Trabalhador da Seara Espírita
Joanna de Ângelis.

Evandro Monteiro de
Toledo Piza
Palestrante espírita.
Trabalhador da Seara
Espírita Joanna de Ângelis

CONFLITOS
EXISTENCIAIS
COM BASE NA OBRA DE
JOANNA DE ÂNGELIS

DEPRESSÃO
E
AUTO - CURA

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

Título:

Conflitos
Existenciais

Assunto: Dissertações
Autor :
Divaldo Pereira Franco / Joanna De Ângelis
No seu estilo inconfundível, o Nobre
Espírito Joanna de Ângelis apresentanos a sua mais nova obra, - Conflitos
Existências -, resumindo "vários comportamentos perturbadores que se
apresentam como testes de resistência
para o indivíduo humano", enfocados à
luz da psicologia, da psicanálise e da
psiquiatria, sob o prisma, porém, da
Doutrina Espírita.
Esta grande obra psicografada por
Divaldo Franco constitui uma excelente
oportunidade para refletirmos em torno
da problemática da existência, analisando-a criteriosamente.
Aqui, desfilam os mais graves e palpitantes assuntos, sobre os quais discorre com grande saber e perícia a nossa
Veneranda Mentora.
O medo, a raiva, a preguiça, o ciúme, a
violência, o amor, a morte, as fugas
psicológicas e tantos outros conflitos
fazem parte do universo desta jóia que
nos é oferecida pela Espiritualidade
Maior.
Assim... melhor para nós, para a nossa
evolução

NUCLEO ASSISTENCIAL ESPIRITA JERONIMO MENDONÇA
“O Senhor é meu pastor, nada me faltará...Guia-me no trilho da justiça por causa do seu nome...”(Salmo 23).

O Núcleo tem como seu Diretor maior, Jesus. Portanto tem a certeza de que nada lhe faltará. Contamos e acreditamos na assessoria
espiritual, na tomada de nossas decisões.
O reinício de suas atividades será no dia 16 de janeiro, para colaboradores e dia 20 de janeiro para as crianças.
As pessoas que tiverem interesse de colaborar voluntariamente em
qualquer atividade, podem dirigir-se a secretaria da Seara para inscrição.
Obrigada,
A Diretoria.

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

Janeiro/2009 - Ano 2, edição 23
Sob o impacto das
festividades do ano
de 2008 que se completa no calendário
das nossas existências, já estamos buscando inspirações e
rumos para o ano de
2009 que está se
iniciando.

Certamente viveremos novas experiências no campo do
trabalho e dos sentimentos, acumulando
luz aos nossos espíritos, nesta grande caminhada
que a presente reencarnação esta nos oferecendo.
Nada melhor inspirarmos nos ensinamentos do Mestre, analisando suas mensagens de
luz, que nos chegam através dos espíritos comprometidos com a evolução da humanidade.
Joanna de Ângelis, nos oferece para meditação, no livro “Momentos de Renovação”, a mensagem : “Jesus e os Homens”.
Jesus disse:
“ Eu sou a porta...”
- Nós devemos atravessá-la.
“ Eu sou a luz...”
- Nós necessitamos de Claridade.
“ Eu sou o caminho...”
- Nós precisamos percorrê-lo.
“ Eu sou a verdade...”
- Nós ainda somos a ilusão.
“ Eu sou a vida...”
- Nós jornadeamos pela morte.
“ Eu sou o Pastor...”
- Nós somos as ovelhas.
“ Eu sou a paz...”
- Nós vivemos em conflito.
“ Eu sou o pão da vida.”

- Nós estamos esfaimados.

*
Jesus e nós!
A vida e o mundo!

*
Há quem elege a sombra
Para comprazer-se na escuridão;
E há quem busque a luz
Para liberta-se.

*
A vida é plenitude.
O mundo faz-se escravidão.

*
Jesus liberta o homem.
O mundo encarcera-o.

*
Vive, no mundo,
Com Jesus na mente e no coração,
A fim de alcançares a paz,
Mediante a vitória que te aguarda,
Após o trânsito edificante
Pela experiência humana.

*
“Quem crê em mim
- afirmou Jesus Já passou da morte para a vida.”
Joanna de Ângelis
Estando sob nossa responsabilidade o
desenvolvimento das atividades da Seara e do
Núcleo, dividindo-a com os companheiros de doutrina e colaboradores, invocamos a proteção da
espiritualidade a fim de que, nossos projetos sejam alcançados com muita paz, compreensão e
amor.
Presidente
Elcio Luiz Menni

Pare para pen- Inscreva-se no Estudo Sistematisar...
zado da Doutrina Espírita
Se DEUS é bom e justo, ( ESDE), que a Seara Espírita Joanna de
se todos os homens e Ângelis oferece gratuitamente aos seus fremulheres são Seus fi- quentadores.
lhos, como se explicam
Todas as quintas-feiras das 20 às
tantas diferenças

21:30 horas, na Seara.

sociais

Início:
- 12 de fevereiro para os iniciantes

de aptidões

- 19 de fevereiro para as turmas anteriores

de inteligências

O curso está distribuído em 4 módulos, desenvolvidos de forma seqüencial. Cada módulo tem a duração de um semestre.

entre homens e mulheres ?

Por que uns vivem bem enquanto Módulo 1 – Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita (Programa I) e Prinoutros doentes e na penúria?
cípios Básicos da Doutrina
Por que uns são mais felizes do que
Espírita (Programa II)
outros?
Módulo 2 – As Leis Morais (Programa III)
Módulo 3 – Aspectos Filosófico e Científico
da Doutrina Espírita (Programa
IV)
Módulo 4 – Atendimento Fraterno e Passes

Venha
conhecê-las!

Inscrição na secretaria.

Para estas e tantas outras questões a
Doutrina Espírita tem as respostas.
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE
RESULTADO
PERIODO DE 01/01/08 à 30/11/2008

SEARA
R$

Nós, da equipe de
monitores, esperamos por

NÚCLEO
R$

TOTAL
R$

RECEITAS
- Receitas Próprias

59.951,82

57.552,22

117.504,04

- Receitas de Subvenções
TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS

59.951,82

215.082,55
272.634,77

215.082,55
332.586,59

- Pessoal + Encargos

9.739,04

159.625,63

169.364,67

- Serviços de Terceiros

3.510,59

41.207,34

44.717,93

- Despesas Diversas

32.969,52

65.633,68

98.603,20

- Impostos e Taxas

2.196,07

2.508,73

4.704,80

SUB TOTAL

48.415,22

268.975,38

317.390,60

-

(31.195,55)

(31.195,55)

- CONVÊNIO FEAC
- Subvenções

-

37,80

37,80

TOTAL DAS DESPESAS

48.415,22

237.817,63

286.232,85

RESULTADO DO EXERCICIO

11.536,60

34.817,14

46.353,74

você!

GRATIDÃO FULGURANTE

...
Não permita
sair da sua presença
coração algum amargurado
sem que antes haja
enflorescido de esperança.
A oportunidade
voa e passa; mas
a semente de amor
ficará plantada nas vidas,
viajando pelas gerações do futuro e produzindo
alimentos de paz.
...
Rabrindanath Tagore

SEMEAR E COLHER
Em suas anotações evangélicas Mateus
nos relata, no cap. 13 (3 a 9), a Parábola do Semeador: “Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte das sementes caiu ao pé
do caminho, e vieram as aves e comeram-nas; e
outra parte caiu nos pedregais, onde não havia
terra bastante, e logo nasceram, porque não tinha
terra funda. Mas, vindo o sol, queimaram-se e secaram, porque não tinham raízes. E outras caíram
entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. E outras caíram em boa terra e deram
frutos: umas a cem, outras a sessenta, e outras, a
trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.”
Observando a parábola superficialmente,
vemos um semeador descuidado, jogando sementes ao léu, à beira do caminho, nas pedras, nos
espinheiros, quando devia somente jogá-las em
boa terra. Porque Jesus coloca o semeador apenas semeando, sem se preocupar onde a semente
cai?
Joanna de Ângelis (Lampadário Espírita,
pscg. Divaldo Franco- Ed. F.E.B., Brasília D.F. pág. 170) nos diz que “o êxito de uma semente
depende da preparação do solo que a receberá.”
O psicoterapeuta Alírio Cerqueira Filho
(Jesus e Kardec, modelos para os trabalhadores
do movimento espírita- Ed. E.B.M., Santo André,
S.P. - pág. 218) faz uma interessante análise desta
parábola à luz da psicologia profunda. Jesus não
está chamando a atenção para o semeador, que é
Ele; nem para o tipo de semente que Ele espalha,
que são as sementes do amor, da mansidão, da
humildade, da tolerância, da solidariedade, da empatia, do trabalho do bem. O Mestre nos chama a
atenção para o tipo de solo onde caem as sementes.
Há muitas pessoas que freqüentam a Casa
Espírita. Algumas se comportam como o solo à
beira do caminho; mal recebem as sementes do
conhecimento e já as perdem para as aves, tal seu

desinteresse. Outras, se comportam como o solo
pedregoso e de pouca terra; se entusiasmam no
começo, crescem , mas logo perdem o interesse e
se desmotivam, pois o trabalho na Seara do Mestre
pede esforço pessoal. Outras se comportam como
os espinheiros; as sementes do amor caem sobre
elas e são logo sufocadas pelos espinhos dos sentimentos egóicos, tais como o orgulho, o egoísmo,
a vaidade, a presunção, o rancor, etc...
Enfim, temos aquelas pessoas que já são
solo fértil; recebem as sementes e as deixam frutificar. Mesmo aqui, vemos a sabedoria do Mestre,
mostrando que algumas frutificam a cem, outras a
sessenta, outras a trinta. Ou seja, são trabalhadoras fiéis, com potencialidades semelhantes, pois
já são “boa terra”, mas possibilidades diferentes,
porque possuem diferentes limitações, sendo natural que produzam de forma diferente.
Os diferentes tipos de terreno, portanto,
representam ao diferentes perfis psicológicos de
cada um.
Como diz Joanna de Ângelis (obra citada):
“A Doutrina Espírita é a semente da vida eterna,
mas o homem é o solo que a deve multiplicar.”
Por melhor que sejam as sementes, elas
não frutificam em solos contaminados, intoxicados.
É preciso que façamos nossa reforma íntima, para
deixarmos de ser pessoas tóxicas, e nos tornar
pessoas férteis.
Jesus sempre nos respeitou em nossas
individualidades, com nossos potenciais e nossas
possibilidades já, ou a serem desenvolvidas, não
exigindo de nenhum de nós aquilo que não podemos dar no momento.
Adubemos nosso solo íntimo, deixemos que
Jesus nos semeie de amor, e que no ano de 2009,
nossa colheita seja farta. FELIZ ANO NOVO.
Francisco José Forti dos Santos (Seara Espírita Joanna de Ângelis)

Ficha na Secretaria

