Reuniões Públicas - Palestras das Reuniões
Quarta
feira
20H00

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

06/05

Francisco

Alegria- 1ª parte

13/05

Lucia

Alegria- 2ª parte

20/05

Augusto

Desapego- 1ª parte

27/05

Evandro

Desapego- 2ª parte

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

EDITORIAL

Quinta–feira as 20H00 - Estudo Sistematizado
(informações na secretaria)
Sábado
10H00

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

02/05

Francisco

Alegria- 1ª parte

09/05

Áurea

Alegria- 2ª parte

16/05

Terezinha

Desapego- 1ª parte

23/05

Evandro

Sabedoria- 1ª parte

30/05

Claudir

Desapego- 2ª parte

Palestras - Domingo as 10:00h
vídeo-conferência com exposição

03/05

de

Divaldo Franco

17/05

Therezinha de Oliveira
Presidente do C.E. Allan
Kardec, palestrante espírita e
autora de diversas obras.

"O que é o Espiritismo"

"Os espíritos e nós (Milícias
Celeste)"

XX SEMINÁRIO

A FAMÍLIA UNIVERSAL
23 de
maio de
2009
sábado
14:00 às
17:30
horas

24 de
maio de
2009
domingo
9:00 às
12:00
horas

José Reis Chaves
Estudou para padre Redentorista. É formado na PUC-MG em Comunicação e
Expressão (professor de português e Literatura). Ao longo de toda a sua vida, o
autor vem desenvolvendo pesquisas sobre a Bíblia, as religiões e a Parapsicologia. Por último, passou a estudar o Espiritismo, Doutrina que assimilou com
facilidade, tendo em vista o seu longo tempo de estudo da Bíblia, da História e
da Teologia Cristãs. Aposentado, atualmente dedica-se ao trabalho de escrever
e proferir palestras na área espiritualista, mas principalmente Espírita, por todo
o Brasil. Tem participado de vários programas de entrevistas e debates em
várias emissoras de televisão e rádio. Também administra cursos de filosofia
esotérica, auto-ajuda, auto-realização e auto-conhecimento.

Severino Celestino da Silva

É Professor de ensino superior do Curso de Odontologia da Universidade
Federal da Paraíba, há 28 anos. É também conhecedor do Hebraico (que fala,
escreve e domina ), do Grego e do Latim, sendo tradutor da Bíblia. É exseminarista, pesquisador, estudioso do Hebraico e das religiões cristãs. Nunca
deixou de estudar a Bíblia, sempre buscando a sua essência e conteúdo divino
em sua linguagem original, o Hebraico. Autor dos livros: “Analisando as traduções Bíblicas” e o “Sermão do Monte”, obras muito apreciadas pelos estudiosos
espíritas em geral.

mio/2009
Ano 3, edição 27

Núcleo Assistencial Espírita
Jerônimo Mendonça
Rua 11, nº514
Jd. Campo Belo II
Campinas/SP - CEP 13012-970
Fone (19) 3225-9935
jeronimomenca@mpc.com.br

A FAMILIA UNIVERSAL
Este será o tema central do XX
Seminário, realizado pela Seara
Espírita “Joanna de Angelis, nos
dias 23 e 24 de maio em Campinas,
São Paulo.
Hoje vivenciamos no nosso dia-adia uma inversão de valores éticos
e morais, a mídia vem provocando
transformações nos seres que
constituem a sociedade, mostrando
uma família individualista onde seus
componentes não convivem apenas
vivem uns com os outros, sem se
preocupar com o seu próximo, o
qual é integrante desta Família
Universal.
Este tema será desenvolvido pelos
facilitadores José Reis Chaves de
Belo Horizonte, MG que abrirá o
evento no dia 23 das 14 às 17:30h
de Severino Celestino da Silva,
de João Pessoa, Paraíba, que se
apresenta no dia 24 domingo das 9
às 12:00h na Seara Espírita Joanna de Ângelis na Rua Dr. João
Keating 107, Botafogo, informações pelo telefones (19) 38293687 e (19) 3213-0809, investimento de R$ 10,00 por pessoa.

Vamos a Luta

Vivendo os tempos anunciados não devemos nos
surpreender com os testemunhos.
Chegam as horas que foram preditas por JESUS e
todos nos encontramos convocados para a demonstração da fé interior nos arraiais da nossa própria conduta.
Vida interior acima das convenções. Atitudes além
das aparências.
Nem mais engodos, nem superficialidades como
vernizes de comportamento.
Mais do que nunca fazem-se imperiosas a atitude
de justiça, a ação de enobrecimento e a definição da fé.
Já nos oferecemos para o banquete da Luz da Era Nova. Traçamos a rota libertadora, portanto não postergamos a nossa marcha.
Muitas vezes renteamos com o dever e malogramos.
A fraqueza se transforma em força sob o valor da fé.

O Núcleo Assistencial Espírita Jerônimo
Mendonça, informa com muita satisfação, que neste
mês de maio, aumentou suas oficinas de trabalho.
Assim sendo, está hoje com TREZE (13) oficinas que
são:
MUSICALIDADE, TECLADO, ARTESANATO, INFOEDUCAÇÃO, ORIENTAÇÃO SEXUAL, CAPOEIRA,
MACULELÊ, PUXADA DE REDE, TEATRO, EXPRESSÃO CORPORAL, HIP-HOP, BALLET E ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS.

As noticias que nos chegam pela mídia nos dias é
deveras preocupante.
Causadas pelas atitudes irresponsável no campo da
moral a humanidade mais uma vez deverá estar preparada para enfrentar com dignidade os acontecimentos
que se avizinham.
A assepsia que provocará a vinda inesperada desse
devastador certamente vai dizimar centenas de vidas.
O momento é para demonstração da fé e orarmos
ao Criador, para que os espíritos cientistas encarnados
sejam iluminados, descobrindo os rumos libertadores
para o combate a possível epidemia.
Nós espíritas que valorizamos a vida estejamos
atentos.
Que o iluminado JESUS ampare a todos para atravessarmos com dignidade e confiança este momento
que se apresenta de expectativa tão preocupante.
Continuamos lutando.
Presidente
Elcio Luiz Menni

Notícias do ESDE
Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita

Como grande parte das
pessoas
aproveita os
feriados proOutras oficinas prometem chegar em breve.
longados
Para tanto, são servidos cem (100) cafés da manhã e
para
viagens
e
lazer,
o
calendário
de estudo
lanches ao dia (2.000 ao mês), e cento e cinco (105)
refeições ao dia (2.100 ao mês).
da Doutrina Espírita respeita essas datas e
Contamos ainda com a doação de: cinqüenta (50) ces- não marca aulas regulares do programa para
tas básicas mensais, às famílias cadastradas; unifor- as quintas-feiras próximas aos mesmos, mas
mes, material pedagógico; e enxovais de bebês.
mantém sempre a oportunidade de aprendizaContinuamos crescendo com a ajuda de todos os do para aqueles que estão disponíveis nessas
sócios-educadores, colegas de trabalho e os ocasiões. No último dia 30, véspera do feriado
de primeiro de Maio, alunos de todas as turqueridos VOLUNTÁRIOS.
mas se reuniram na Seara para uma atividade
Toda doação é de extrema importância.
extra, em torno de um tema que amplia o campo de estudos, num agradável momento de
Continue colaborando com o Núcleo,
convívio fraterno.
Jerônimo Mendonça agradece.

A Hora é Esta
A sociedade contemporânea, rica de cultura e assinalada por tecnologia de ponta, apresenta-se pobre de sentimentos morais elevados e de conhecimentos espirituais
libertadores.
A disseminação dos valores sem valor, e as idéias
amplamente massificadas de que a felicidade se apresenta na razão direta do que se pode fruir dos prazeres transitórios do mundo e das paixões instintivas trouxe, como
conseqüência, uma sociedade vazia de direcionamentos
elevados e rica de aberrações comportamentais.
Fosse diferente a situação e os crimes hediondos e a
violência urbana, a guerra, o aborto, o suicídio, a pena
capital, a eutanásia, os abandonos familiares, os vazios
existenciais e outros teriam cedido lugar à paz, à fraternidade, ao auxílio recíproco, à vida em todas as suas expressões, propiciando clima espiritual de entendimento e
compreensão dos problemas humanos.
Acontece, conforme assevera Manuel Philomeno de
Miranda (Espírito), que o espiritualismo dogmático ancestral, sem possibilidades de iluminar as mentes e de dulcificar os corações com informações claras e lógicas sobre a
realidade do ser e da vida fora da matéria, perdeu a vitalidade, mantendo-se como formalismos sociais e mecanismos de evasão, promovendo o personalismo de alguns
indivíduos em prejuízo do esclarecimento indispensável
das massas.
Não mais inspirando respeito pelo temor, em razão
das aberturas e facilidades para o prazer, lentamente anui
com as doutrinas políticas e econômicas dominantes,
conforme ocorreu no passado, distanciando-se dos objetivos que parecia perseguir.
Aliado a isso, a sede insaciável de gozo e os apelos
desenfreados sugeridos pela mídia, exclusivamente para
os apetites sensualistas e as concessões permitidas pelo
poder, desvairam, levando multidões ao destrambelho
emocional e psicológico, para logo tombarem em perturbação, processos obsessivos de difícil trato, em neuroses
de variada ordem e depressões de longo curso.
A falência da fé religiosa é evidente ante a predominância dos interesses e arrastamentos mundanos, em
uma torpe ilusão de perenidade do corpo e dos seus equipamentos, ou através de uma escamoteada venda de
indulgências que ainda vige regada no comércio de
“terrenos” e “mansões” nababescas num suposto céu
paradisíaco.
Esse tipo de cultura, conforme escreve Manuel Philomeno de Miranda (Espírito), voltada para o corpo e para o
gozo material, constitui cruel engodo que o pensamento
utilitarista dissemina, para distrair as mentes e dominá-las,
deixando-as vazias e perturbadas.
Mas como é natural, essa ânsia desenfreada pelo
terrível desejo que a criatura sente de afirmar-se pela
posse, pelo Ter em detrimento do Ser, pelo exterior, aca-

O Núcleo Jerônimo
Mendonça,
Deseja ao Sr. Presidente

Elcio Luiz Menni
UM FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

ba por levar os indivíduos que assim se conduzem à frustração e ao sofrimento, ao perceberem que não lhes é
possível a conquista de tudo quanto anelam.
Instalam-se, então, como mostra Manuel Philomeno
de Miranda (Espírito), distúrbios psicológicos que lentamente vencem a sociedade, que mergulha no uso de
drogas químicas variadas, ora com finalidade terapêutica,
ora como fuga infeliz, gerando-se sonâmbulos telementalizados e conduzidos por outras mentes desencarnadas
que pululam fora do mundo físico, na dimensão espiritual.
Distúrbios psicológicos avolumam-se nos grupos
sociais decorrentes dos fenômenos endógenos e exógenos, favorecendo a instalação de obsessões, a princípio
sutis, depois graves no seu conteúdo psíquico pernicioso.
Entretanto, é possível reverter o quadro, mediante a
mudança cultural e, principalmente, moral dos indivíduos,
voltando-se para os valores do espírito e da sua imortalidade, sem qualquer prejuízo para a vida física, antes
concedendo-lhe qualidade, metas edificantes e meios
adequados para torná-la verdadeiramente feliz.
Em todos os tempos missionários do Bem e apóstolos
do Amor mergulharam na sombra carnal pelos caminhos
da reencarnação, convidando a todos nós à reflexão, ao
equilíbrio e à ação fraternal em todas as suas nuanças,
por cuja proposta se tornaria factível a sintonia com o
Caminho, com a Verdade e com a Vida.
A hora em que vivemos é grave, exigindo de todos
nós decisões coerentes e seguras para a instalação do
Reino de Deus nos nossos corações, iluminando as consciências com as realidades da vida espiritual e sua causalidade, bem como da imortalidade da alma e das vidas
sucessivas pelas múltiplas reencarnações.
Não há mais tempo para as fugas psicológicas infantis
das crenças medievais apoiadas num inferno tormentoso,
num céu angelical, num sono eterno ou na volta de um
Cristo que virá livrar-nos das nossas próprias responsabilidades e conseqüências dos nossos próprios erros e imoralidades.
Jesus já veio há mais de dois mil anos indicando-nos
o caminho e já retornou através do Consolador Prometido,
trazendo pela Doutrina Espírita, como o Espírito de Verdade, as realidades e diretrizes para as quais ainda não
havíamos despertado.
Ampliar as informações sobre a Espiritualidade e a
Erraticidade, sobre a Lei de Causa e Efeito e a Reencarnação, é dever de todos aqueles que já despertaram para
Jesus e à própria consciência, assim contribuindo em
favor da humanidade que ainda segue aturdida pelas
diretrizes religiosas sem qualquer fundamento e pela
busca dos valores transitórios e vazios, pois só dessa
forma, através do esclarecimento e da vivência em Cristo
é que conseguiremos evoluir, alcançando a plenitude que
a todos nos aguarda.
Evandro Toledo Piza (Seara Espírita Joanna de Ângelis)

Que Deus esteja sempre ao seu lado,
Iluminando os seus atos e a sua vida!!!
Que nossas crianças possam contar
Sempre com a sua atenção e carinho!!!
PARABENS!!!!
FELIZ 06-05!!!!!

INSISTIR E PERSEVERAR

Não há uma pessoa que não tenha ficado desapontada, pelo menos uma vez na vida, devido a uma expectativa
não atingida.
Quer queiramos ou não, tropeços e dificuldades sempre existirão.
E, por mais preparados que estejamos, em algum
momento obstáculos inesperados, circunstâncias fora de
nosso controle nos colocam num beco sem saída, e lá vão
nossos sonhos água abaixo. E as esperanças desaparecem devido à dor do fracasso, do desânimo, do constrangimento.
E quantos desistem nesse momento.
Albert Einstein, que sabia das coisas, certa vez disse:
“Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados;
capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo, só depende de nossa vontade e perseverança.”
Há três grandes obstáculos à perseverança:
Rotina: é o principal obstáculo. Uma ruptura de nosso
automatismo, por menor que seja, abre um caminho; liberta o pensamento e tonifica nosso psiquismo superior. Portanto, é muito importante que constantemente procuremos
identificar os automatismos que alimentam nossa inércia.
Desânimo: é a grande arma dos espíritos das trevas
que agem ao nosso redor, por que quebram a chave mestra de nosso progresso: a vontade. Outros fatores de desânimo são a preguiça moral, o prazer pela comodidade e a
instabilidade do humor, que muitas vezes estão associados à ação de espíritos inferiores.
Medo de mudanças: todo esforço ao qual não estamos acostumados é penoso. Como conseqüência, parecenos impossível avançar. Os automatismos armazenados
em nosso subconsciente nos deixam paralisados. Desse
modo, temos dificuldades em nos pormos em marcha
novamente, o que atrasa sobremaneira o progresso de
nossa alma.
A diferença fundamental entre quem vence e quem
perde está no modo diferente que encaramos nossos fracassos. E o mais importante: como aproveitamos as lições
que a derrota momentânea nos oferece.
Joanna de Ângelis (Lampadário Espírita,pág. 155) nos
lembra o caso de Thomas Edison, o grande pesquisador e
um dos mais fecundos inventores da humanidade, que,
após dois anos de malogradas experiências, foi atenciosamente abordado por um de seus colaboradores, que muito
desanimado, argumentou; “desistamos desse invento; já
fizemos setecentas experiências inúteis; não há mais nada
o que tentar.” Sereno, Edison, admirável combatente retrucou: “Não nos é lícito abandonar a tarefa neste momento,
quando já sabemos que setecentos testes não devem mais
ser experimentados.” E assim, insistindo um pouco mais,
em outubro de 1879 ofereceu ao mundo “a lâmpada incandescente, um delicado fio metálico dentro de um bulbo de
vidro onde se fez o vácuo” o que abriu novas perspectivas
para a proliferação e amplitude da claridade artificial no
planeta.
É-nos sempre mais fácil e cômodo, deixar a meio um
empreendimento quando o êxito não irrompe de imediato
nas tentativas e experimentos.
Quantas conquistas que hoje nos parecem coisas
simples, exigiram anos e anos de sacrifício e perseverança
de seus engenhosos artífices. Realizações singelas e nem
sempre consideradas ensejaram conquistas inapreciáveis;
porém, para os primeiros resultados os paladinos muito

sofreram.
O „Bambu Chinês‟, após ter sua semente colocada na
terra, leva cinco anos para aflorar. Neste período, todo o
crescimento é subterrâneo, invisível aos olhos; mas uma
maciça e fibrosa estrutura se estende na vertical e na horizontal terra adentro. Após cinco anos ele aflora e cresce
até 25 metros de altura. É uma boa metáfora para pensarmos.
Emmanuel (Pensamento e vida- pscg. F. C. Xavier) ao
discorrer sobre a vontade, compara a mente humana a um
grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço.
Neste escritório estão: 1- Depto. do Desejo, onde operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo
ao trabalho; 2- Depto. da Inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura; 3- Depto. da Imaginação,
amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade; 4Depto. da Memória, arquivando as súmulas da experiência.
Porém, acima de todos eles está o Depto. da Vontade:
é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os
setores da ação mental. A Divina Providência a concedeu
por auréola luminosa à Razão, após a laboriosa e multimilenar viagem do ser pelas províncias escuras do instinto.
Na Vontade dispomos do botão poderoso que decide
nosso movimento ou nossa inércia.
Embora o cérebro seja o dínamo que produz a energia
mental, a Vontade é que a controla, dirigindo-a neste ou
naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os
problemas do destino.
Sem a Vontade, o Desejo pode comprar, ao engano,
aflitivos séculos de reparação e sofrimento; a Inteligência
pode aprisionar-se nas malhas da criminalidade; a Imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra; e a
Memória, não obstante fiel à função registradora, pode cair
em deplorável relaxamento.
Só a vontade e suficientemente forte para sustentar a harmonia do Espírito.
Joanna de Ângelis nos diz que no campo da fé, o fenômeno assume as mesmas características. Há só sorrisos e
entusiasmo enquanto há facilidades e promessas.
Todavia, basta nublarem-se os horizontes com as
tintas da realidade, poucos permanecem firmes e confiantes, enfrentando as tempestades e óbices, que muitas
vezes são sinais da segurança que logo advirá.
Muitas pessoas esperam encontrar nas fileiras espíritas em que se encontram clima acessível para o triunfo
pessoal, soluções para a afetividade torturada, etc...
Esquecem-se que, fazer o milagre da claridade interior
para caminhar com segurança, após mil enganos, exige
muito trabalho, insistência na perseverança da ação correta. Esse é o modo de alcançar o porto seguro da harmonia.
Portanto, compete a nós insistirmos, refletir bastante,
corrigirmo-nos pelos esforços do aprimoramento espiritual,
e prosseguir alegres em nossos empreendimentos.
Não esqueçamos que Jesus, o Mestre, para carregar
a cruz infamante, que Ele transformou em sinal de triunfo,
foi ajudado por um cirineu estrangeiro; e hoje, para conduzir o homem sofredor e rebelde, que Lhe pesa como fardo
de angústias, aceita o nosso esforço de cirineus da Nova
Humanidade pelo caminho redentor por Ele percorrido.
Francisco José Forti dos Santos (Seara Espírita Joanna
de Ângelis)

