Reuniões Públicas - Palestras das Reuniões
Quarta
feira
20H00

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

05/08

Augusto

Respeito- 1ª parte

12/08

Evandro

Respeito- 2ª parte

19/08

Lucia

Liberdade- 1ª parte

Francisco

Liberdade- 2ª parte

26/08

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

01/08

Márcia

Respeito- 1ª parte

08/08

Áurea

Respeito- 2ª parte

15/08

Claudir

Liberdade- 1ª parte

22/08

Francisco

Liberdade- 2ª parte

Ana Maria

Lucidez- 1ª parte

29/08

Palestras - Domingo as 10:00h
DEMERVAL CARINHANA JR
02/08

Mestre e doutor em Química pela
Unicamp. Atualmente é Pesquisador
Adjunto do Instituto de Estudos
Avançados - IEAv. É editor da Revista de Estudos Espíritas e presidente
da Associação de Divulgadores do
Espiritismo de Campinas - ADECampinas.

GRANDES DISCURSOS DE
ALLAN KARDEC

***** MINI SEMINÁRIO EM

16/08
9:00h

Augusto Cantusio Neto
Engenheiro Civil e Diretor de Doutrina
da Seara Espírita Joanna de Ângelis,
em Campinas - SP.

COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 22 ANOS DA
SEARA ESPÍRITA JOANNA
DE ÂNGELIS*****

Régis de Morais
23/08

Professor aposentado da Unicamp e
titular do Mestrado em Educação da
Unisal (Americana-SP). Autor de livros
publicados nas áreas de Educação,
Sociologia e Literatura, destacando-se a
literatura religiosa que tem sido uma das
suas vertentes de criação.

José Maria de Medeiros
Souza.
30/08

Fundador e Presidente da Instituição
Espírita Lar Albert Schweitzer; exPresidente da USE – Santo André.
Expositor e autor de livros espíritas

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

Notícias do ESDE

Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita
Vários alunos já estão engajados nas tarefas da casa, pois é
por meio do estudo que os colaboradores da Seara são preparados.
Para aqueles que querem
compreender as questões inquietantes da vida, o estudo da Doutrina Espírita trás as respostas e
a oportunidade está bem próxima; uma nova turma terá início
no dia 30 de julho e as inscrições
poderão ser feitas na recepção
da Seara ou pelo e-mail:
seara.esde@gmail.com

CRISE CONTEMPORÂNEA E
VIDA ESPIRITUAL

Para os demais alunos as
aulas irão recomeçar no dia 06

de agosto.

TABOR E SEUS DESDOBRA-

O estudo é gratuito e acontece
todas às quintas-feiras, das 20 às
21:30 horas, na Seara.

MENTOS

Venha estudar conosco!

MENSAGEM DO MONTE

Agosto/2009
Ano 3, edição 30

SEARA- 22 ANOS
( 1987-2009)

No dia 08 de agosto do ano de hum mil novecentos
e oitenta e sete, na órbita santa da humanidade, com a
intuição e orientação dos espíritos superiores , incrustava-se na abobada da esperança, mais uma estrela que
durante a sua existência tem se tornado um roteiro de
trabalho, orientação e esclarecimento aos que buscam
através do Evangelho e dos ensinamentos da doutrina
Espírita, o grande significado da vida.
Fazendo parte dessa órbita que
tem a liderança de Joanna de Angelis,
a Seara tem cumprido através de sua
missão de proporcionar aos que buscam o conhecimento, as diretrizes da
iluminação interior.
Dentre outras realizações, concedeu a oportunidade de homenagearmos o nobre espírito de Jerônimo
Mendonça, incentivando a criação do
Núcleo, que já levou e tem levado
inúmeros benefícios às crianças e
famílias no necessitado bairro do
Jardim Campo Bello II.
Buscando em nossa memória os
dias dessa trajetória, chega-nos a lembrança das primeiras iniciativas para a concretização do ideal que a princípio parecia um sonho e hoje sendo uma realidade.
Agradecemos a todos que ajudaram e participaram
dessa trajetória certamente não encontraríamos palavras.

uma vez, levantamos nossos pensamentos ao alto, para
agradecer a confiança de Jesus e da equipe espiritual,
que de forma incansável continuam ao nosso lado incentivando e iluminando as nossas tarefas.
Pela graça de Deus, flui em nossa mente somente
os momentos agradáveis que todos estes anos tem nos
proporcionado os trabalhos na Seara e no Núcleo.
Permita-nos terminar registrando acontecimento
inédito ocorrido no dia 05 de janeiro de 1974,( constante à pg. 31 do livro Seara de Luz), com a presença de
Divaldo Franco, na residência do inesquecível casal
Mario e Geni Tamassia, local em que foi semeado o
nascedouro da Casa de Jesus e posteriormente a Seara. Em dado momento a Dona Geni, falou: -“Divaldo,
não sei se seria pedir muito, mas nós
desejamos...” na seqüência Divaldo
interrompendo através da psicografia
por Bezerra, completou: - “ Não nos
importemos com os resultados imediatos da semeadura.Não se deixe
impressionar pelo pouco que assimilam do muito que você e os irmãos
Espirituais prodigalizam em continuas reuniões.Importa seja a luz distribuída, mesmo aos que estejam no
momento com preocupações secundárias com a sua cura física ou seu desastre moral.Todas as teclas são importantes nessa missão: as
da ciência, da filosofia, da evangelização espírita.
Todavia, existe uma que o semeador espírita não deve
esquecer : a da santidade.
Quantas vezes prometemos ao Cristo realizá-la na
Terra e nos esquecemos do compromisso”.

No entanto, levantamos nossos pensamentos ao alto
Ofertamos assim neste momento de alegria e felicie pedimos aos mentores e a Jesus, que todos possam dade, as portas da Seara e do Núcleo, para praticarmos
receber as emanações de gratidão e Amor.
os ensinamentos deste espírito de luz:- Dr. Bezerra de
Registro a nossa memória, àqueles que passaram Menezes.
pela casa e hoje distantes tomaram outros caminhos;
Nossa eterna gratidão e continuemos nossa tarefa.
chega também o registro daqueles que partiram, certaEstamos próximos à um quarto de século na órbita
mente ainda ligados à casa, hoje vivendo no mundo
da humanidade.
“verdadeiro”.
Elcio Luiz Menni
Como não podemos viver somente das saudades,
Presidente
nesta data memorável para a Seara e o Núcleo, mais

Pensamento e Prece

Enfermos terminais uns, portadores de doenças degenerativas outros, de distúrbios psicológicos ou psiquiátricos diversos, quando envolvidos pelas ondas benéficas da prece, experiNo que tange as potencialidades do pensamento que sementam sensações favoráveis que, se utilizadas de forma edifigundo Emmanuel (Espírito) é uma usina ininterrupta de enercante, podem modificar a situação em que se encontram, reinigias criadoras, quanto maior for a intensidade mental da idéia,
ciando os processos de recuperação ou de diminuição dos seus
mais poderosa se apresentará a onda em que se movimenta.
sofrimentos.
Em face dessa realidade, Manoel Philomeno de Miranda
Os desencarnados, por sua vez, sentindo-se recordados e
(Espírito) assevera que o cultivo dos pensamentos edificantes,
queridos, ao captarem a onda mental que lhes é direcionada,
estimula os neurônios cerebrais a produzirem substâncias
têm diminuídas as angústias e perturbações, reconsiderando a
saudáveis e processos eletroquímicos, que facilitam as sinapses
situação em que se encontram e se reanimando, desse modo
e viajam pelo sistema circulatório, vitalizando as células e
adquirindo forças e valor para superarem as dificuldades que
auxiliando-as no processo de mitose harmônica.
os afligem, frutos amargos da insensatez a que se entregaram
Entretanto quando estão carregados de pessimismo ou anteriormente.
malquerença, de ressentimentos e ódios, produzem moléculas
Não elimina, certamente, os débitos, nem seria justo que
que são eliminadas pelos mesmos neurônios com alto poder
assim acontecesse, também não impede o insucesso, mas ofedestrutivo, que perturbam as comunicações e se alojam no
rece serenidade e confiança para o enfrentamento dos efeitos
sistema nervoso central e no endocrínico, afetando o de natureperniciosos dos atos transatos, trabalhando em favor da muza imunológica e abrindo campo às denominadas enfermidadança da paisagem, que se preenche de diferente conteúdo
des, algumas de difícil trato.
propiciador de paz e de vitória que devem ser alcançadas, a
Neste tema o ato da prece constitui-se não somente em partir de então.
mecanismo de fixar pensamentos nobres e aspirações superioSimultaneamente, aquele que ora se potencializa e irradia
res, produzindo ondas carregadas de amor e de harmonia, mas
ondas de harmonia que envolve a tudo e a todos quantos lhe
também diretriz saudável que potencializa o sistema orgânico
estão no campo psíquico ou emocional.
exteriorizando vibrações que atraem os bons espíritos, que
acorrem para ajudar, ao tempo em que as canalizam no rumo
O pensamento, portanto, vinculado a Deus, ao bem, ao
das Esferas superiores onde são captadas para análise imediata. amor, ao desejo sincero de ajudar, é a prece que todos podem e
Pode, dessa forma, conforme afirma Manoel Philomeno de devem utilizar, a fim de que a felicidade se instale por definitiMiranda (Espírito), a prece ser encaminhada aos Centros espi- vo nos corações.
rituais de captação para análise de conteúdo ou direcionar-se
Por isso que as formas e as fórmulas utilizadas para a
para os objetivos a que se destina.
prece se fazem secundárias, sendo indispensável a intenção
Por isso, a prece pode ser de louvor, quando se expressa daquele que ora, cujo propósito estimula o dínamo cerebral a
em hinos de alegria e de homenagem ao Criador, à vida, às liberar a onda psíquica vigorosa que lhe conduzirá a aspiração.
ocorrências existenciais; de rogativa, quando revestida pela
O hábito de orar, a constância da oração, a elevação do
necessidade que pode ser socorrida pelo Divino Poder, não
pensamento se transformarão em um estado especial de equilíapenas por quem ora, assim como em favor daquele por quem
brio espiritual, que sustentará o ser em todas e quaisquer ocasise intercede, e de gratidão, transformada em júbilo pelo que se
ões da sua existência.
tem logrado ou ainda não se conseguiu...
Quando é a favor do próximo, encarnado ou no plano
Isto, porque, prece é vida, e com Jesus é vida em abundânespiritual, alcança-o como uma onda de paz, que favorece a cia...
reflexão, o despertar da consciência para a responsabilidade, o
diminuir das aflições, ensejando o prosseguimento a partir
Evandro Toledo Piza (Seara Espírita Joanna de Ângelis)
desse momento com diferente disposição emocional e psíquica.

Agradecemos aos colabora
dores/voluntários que participaram da Festa Julina no dia 4
de julho no Núcleo Assistencial Jerônimo Mendonça , aos
amigos da Seara e do Núcleo
que nos visitaram e participaram na festa.
O ano que vem tem mais!

O QUE ESPERAR DO ESPIRITISMO?

pela mão, porque precisamos progredir por esforço próprio.
Senão, onde o nosso mérito?

Diz o ditado popular que para bom entendedor,
Algumas pessoas chegam a Casa Espírita imaginando que, a partir dali, todos os seus problemas estarão resolvi- meia palavra basta, mas o texto acima tem bem mais do que
dos porque, de forma milagrosa, os Espíritos encarregar-se-ão meia palavra, tem várias palavras inteiras. Resta saber se sodeles. Quando isto não ocorre, buscam outra Casa e mais outra, mos bons ou maus entendedores.
até que, decepcionadas, chegam à errônea conclusão de que o
O Espiritismo nos dá explicações para as causas dos
Espiritismo é um blefe.
nossos sofrimentos. Mas, como mostra o estudo sério da DouNo Item 303 de O Livro dos Médiuns, os Espíritos trina Espírita, não nos exime deles. Cabe a nós o esforço para,
Superiores dizem a Kardec que não se deve pedir ao Espiritis- com fé, coragem e reforma moral, enfrentá-los e superá-los.
mo senão o que ele pode dar, e que seu objetivo é o melhoraO Espiritismo nos dá a vara e nos ensina a pescar,
mento moral da Humanidade. E, mais adiante: “O papel dos
Espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas deste mas não nos entrega o peixe já assado.
mundo, mas em vos guiar no que vos possa ser útil para o
O Espiritismo nos fornece o mapa do continente da
outro mundo. (...) Se vedes nos Espíritos os substitutos dos
adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. existência, com todas as estradas, as principais, as secundárias
Se os homens não tivessem mais do que se dirigir aos Espíritos e as vicinais, muito bem assinaladas. Mas a escolha do camipara tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do nho a percorrer é privilégio e responsabilidade nossa...
caminho traçado por Deus à Humanidade. O homem deve agir
por si mesmo.”
Lúcia Edwiges Narbot Ermetice (Seara Espírita Joanna
de Ângelis)
Eles dizem ainda que os nossos Espíritos protetores
podem auxiliar-nos pela inspiração, mas jamais nos conduzem

FELIZ ANIVERSÁRIO
FELIZ 12 ANOS DE EXISTÊNCIA
17 DE AGOSTO
Deus criou o Universo, o Sol, as Estrelas, o Mar, as
Florestas, os Rios, os Lagos, as Flores com todo o seu
esplendor de cores e perfumes, as Montanhas e tudo
mais. Depois de tudo pronto, Deus pensou: -Quem vai
usufruir disto tudo?!!.
Então Ele criou a
semente, que é o Homem, para povoar a
Terra produzindo outras sementes e dar
continuidade à plantação.
Para se ter uma
boa lavoura e consequentemente
uma
ótima colheita, as sementes precisam ser
plantadas e cuidadas com muito Amor e carinho, arando
a terra e tirando a erva daninha, colocando adubo, molhando, protegendo dos insetos e animais que possam
destruir a plantação e assim se conseguir a colheita tão
esperada.
Há doze anos atrás, esta semente foi recebida através da orientação espiritual do nosso amado Jerônimo
Mendonça, que durante a sua permanência terrena se
dedicou em transmitir ensinamentos e exemplos de
Amor, Fé e muito trabalho em benefício de irmãos e

principalmente de crianças menos favorecidas. Esta
semente então, foi plantada no dia 17/08/1997, no bairro
do Jardim Campo Belo II.
O Núcleo é a terra, e recebeu as sementes que são
as crianças. Nós, os trabalhadores do Núcleo, mais as
famílias, somos os lavradores que temos como missão e
responsabilidade, arar a terra, cuidar das sementes afim
de que essas sementes dêem ótimos frutos e consequentemente gerem novas sementes e assim sucessivamente.A Missão do Núcleo, é
a de construir ensinamentos
junto a estas crianças, para
que elas tenham um futuro
mais feliz e promissor.
Queremos nesta data,
agradecer à Deus e ao Jerônimo, a benção de sermos
humildes lavradores, e cuidarmos com muito Amor
destas sementes que são as
nossas “crianças”.
Pedimos à Deus, as bênçãos infinitas a todos os lavradores desta Seara de Amor.

Feliz Aniversário ao
Núcleo Jerônimo Mendonça
e Feliz Aniversário à Nossa Seara
Espírita Joanna de Angelis neste 08/08/2009.
Rose Demonte - Coordenadora Geral e toda a sua
equipe.

