Reuniões Públicas - Palestras das Reuniões
Quarta
feira
20H00

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

02/09

Áurea

Lucidez- 1ª parte

09/09

Augusto

Lucidez- 2ª parte

16/09

Evandro

Naturalidade- 1ª parte

23/09

Lucia

Naturalidade- 2ª parte

Francisco

Humildade- 1ª parte

30/09

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

05/09

Áurea

Lucidez- 2ª parte

12/09

Terezinha

Naturalidade- 1ª parte

19/09

Francisco

Naturalidade- 2ª parte

Claudir

Humildade- 1ª parte

26/09

Palestras - Domingo as 10:00h
Vansan
13/09

Músico profissional, formado
em Comunicação Social e
Artes.
Faz palestras musicais .

"O AMOR, ALIMENTO DA
ALMA"

Rodrigo Miranda
20/09

Administrador de Empresas
Presidente do Centro Espírita
A Caminho da Luz,
de Jundiaí-SP

"DESPERTAR DO
ESPIRITO"

Augusto Cantusio Neto
27/09

12/09
e
13/09
9:00 às
17:00h

Engenheiro Civil
Palestrante espírita
Trabalhador da Seara Espírita
Joanna de Ângelis

"DIAS GLORIOSOS"
DE JOANNA DE ÂNGELIS.

6º Festival do Livro Espírita

CEAK - Educandário Eurípedes
Av. Theodureto de Almeida Camargo, 750
Vila Nova - Campinas/SP
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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
Uma nova turma iniciou o estudo da Doutrina Espírita no mês de
Agosto e outras três também reiniciaram as aulas em programas diferentes. No total são mais de 70
pessoas se dedicando à proposta
de Allan Kardec que “Considera
esse curso como de natureza a
exercer capital influência sobre o
futuro de Espiritismo e sobre as
suas consequências”.
O objetivo do ESDE é o estudo
metódico, contínuo e sério do Espiritismo, com programação fundamentada na Codificação Espírita.
Esse estudo é desenvolvido em
4 semestres e acontece às quintasfeiras, das 20 às 21:30 horas. Se
você pretende estudar conosco,
programe-se para o próximo semestre.

ROTEIRO DO
SERVIDOR

No inicio cremos que o resultado do Bem, fosse
diferente.
A serviço do ideal abraçamos a caridade, na expectativa de nossas dores e incompreensões. Isso, no entanto, é um engodo proporcionado pela vida.
O missionário sempre enfrentou os piores desafios.
Aquele que abre estradas defronta maiores obstáculos.
Quando desejamos drenar pântanos e águas putrefatas, encontramos a presença de odores nefastos e
lama pestilenta.
É natural que assim ocorra, por quanto, o processo
da alteração de conceitos morais e da conduta pessoal,
faz-se, normalmente, penoso.
Não nos deixemos desgastar emocionalmente com
as ocorrências que tem lugar à nossa volta.
Mantenhamos o ânimo e avancemos em paz. Não
fôssemos idealistas, e não encontrássemos a ação
cristã, sofreríamos outras circunstâncias perturbadoras.
A Terra é planeta de provas, portanto, a luta é labor
incessante.
- Quando estivermos cansados, renovemo-nos pela
prece.
- Quando nos sentirmos aturdidos pelas ocorrências
desagradáveis, recorramos à meditação.
- Quando depararmos com estresse
e mau humor, recuperemos nossas energias pensando em
JESUS, buscando-O.

- Certamente jamais estaremos a sós.
Seres amados nos envolverão com dulcidas vibrações sustentando nossas energias preservando a
saúde e vitalizando a disposição para continuar
servindo.
Renasçamos para o serviço, pois que, aceitemos a
tarefa como terapia salvadora.
- Não há duvida que comportamentos anteriores
determinaram as experiências atuais.
- Hoje é nosso dia de servir. Não nos arrependamos
da opção elegida.
- Dia virá que colheremos a luz que espalhamos e o
amor que incutimos em outras vidas.
Ninguém até hoje se revelou maior servidor do que
JESUS. Teu exemplo continua através dos tempos
iluminando vidas incontáveis. ELE nunca se queixou
por que sabia que, como criaturas humanas ainda
nos encontramos na infância espiritual.
Quanto mais difíceis e extenuantes forem as lutas,
mais expressivas serão as vitorias.
Devemos servirmos, sem cessar, prosseguindo sem
enfado e desencanto.
Continuemos lutando para sermos o construtor do
futuro, o que JESUS aguarda de todos no memorável
encontro final.
Do livro Fonte de Luz/Divaldo Franco e Joanna de Angelis

Elcio Luiz Menni - Presidente

BALCÃO DA CIDADANIA
O NÚCLEO realizará nos dias 11,12,13,14,15 e 16 de setembro, O BALCÃO DA CIDADANIA, no Shopping Iguatemi.
Nessa ocasião estarão sendo comercializadas peças artesanais, confeccionadas pela equipe de funcionários e voluntários do Núcleo, e
ainda peças doadas por artistas plásticos.
A sua presença nos é de muita importância, e a sua contribuição reverterá para a manutenção
das atividades desenvolvidas no Núcleo.
Quem puder ajudar, poderá entrar em contato com Rose (3225-9935) e definir horários na escala do plantão no Balcão.
VOLUNTÁRIOS, PARABENS!

“O conhecimento real não é
construção de alguns dias. É
obra do tempo”.

VOCÊS ESTÃO ACRESCENTANDO QUALIDADE E RESULTADOS À NOSSA
EQUIPE.

(Espírito André Luiz por meio de
Chico Xavier - Agenda Cristã)

CAMPANHA DO MÊS :- TOALHA DESCARTÁVEL DE PAPEL PARA AS CRIANÇAS DO
NÚCLEO

Você é espírita?
Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, o último senso realizado no ano 2000 revelou
que 2,3 milhões de brasileiros se declararam ESPÍRITAS. Para a Federação Espírita Brasileira atualmente
esse número deve estar próximo dos 3 milhões e quando se trata de simpatizantes, o número é dez vezes
maior. Portanto, são 30 milhões de pessoas que procuram as casas espíritas em busca de consolo na forma de
cartas espirituais de algum ente querido que passou
para o plano espiritual, ou de alívio para as suas dores
físicas, ou para dores morais, sem no entanto se tornarem espíritas.
O que faz com que milhões de pessoas se beneficiem sem assumir qualquer compromisso com a Doutrina
Espírita? Será que há algo de errado com ela? Ou será
que as pessoas são assim mesmo?
Observa-se que muitos dizem acreditar na reencarnação, nos espíritos e nos momentos de dificuldade
valem-se da ajuda deles como remédio que se usa num
episódio agudo de alguma doença e assim que se equilibram suspendem o uso.
Os nossos centros espíritas acolhem a todos, amorosamente, segundo os moldes de Jesus, revivendo os
seus ensinamentos em reuniões onde o banquete é o
Evangelho, oferecem água fluidificada, passe, tratamento espiritual e orientam para a realização do culto do
Evangelho no lar.
Mesmo entre os que se declaram espíritas observase um ranço das antigas práticas religiosas, em que a
simples frequência ao centro, o recebimento do passe e
da água magnetizada parece ser suficiente, como um
dever a ser cumprido perante a religião e diante de
Deus.
Tanto no caso dos simpatizantes como no caso dos
frequentadores mais assíduos das casas espíritas, parece que há mais utilitarismo e credulidade do que fé.
Conforme disse Léon Denis:
"Crer não é o bastante, nos dias de hoje quer-se
saber. Nenhuma concepção filosófica ou moral terá
chance de sucesso se não estiver apoiada sobre uma
demonstração lógica, matemática e positiva da fé e se,
por outro lado, não estiver coroada por uma sanção que
satisfaça a todos os nossos instintos de justiça".
Esta afirmativa nos oferece subsídios para diferenciar fé de credulidade, pois as diferenças entre ambas são
enormes e fundamentais.

Ante ao alvo
Há muito que fazer.
Não te queixes. Trabalha.
Companheiros falharam?
Prossegue e terás outros.
Não queres certo grupo?
Outras áreas te esperam.
Desilusões à vista?

A credulidade é a aceitação sem critério, fácil e
ingênua de tudo. É acreditar em algo ou em alguém sem
qualquer fundamento.
A fé é depositar confiança em algo ou alguém com a
certeza de que essa confiança foi testada e fundamentada. Pode ser que todas as provas não sejam tão concretas, mas a pessoa toma uma decisão madura a partir de
uma experiência individual e coletiva que dá base para
uma ação de confiança.
No capítulo XIX de "O Evangelho Segundo o Espiritismo" Kardec escreveu:
“A fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E, para crer, não
basta ver; é preciso, sobretudo, compreender”.
"Não há fé inquebrantável senão aquela que pode
enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da
humanidade".
No capítulo XXIV, acrescenta:
"(...) sem a luz da razão, a fé se enfraquece".
Por isso o estudo é fundamental para sairmos da
curiosidade sobre os fenômenos mediúnicos, do utilitarismo e da fé dogmática, pois usando a razão na análise
dos fatos poderemos construir, pelo entendimento, a fé
inabalável.
E como podemos reconhecer o verdadeiro espírita?
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para
domar suas inclinações más, responde-nos Allan Kardec.
O Espiritismo não faz proselitismo, ou seja, não sai à
procura de adeptos, mas o espírita deve ser, pelo exemplo de conduta reta, o testemunho vivo dessa bendita
Doutrina para que os sedentos de paz se espelhem
verdadeiramente. Ser espírita é o que basta.
Para nos ajudar, o Espírito Emmanuel nos apresentou pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Religião
dos Espíritos, as seguintes citações:
Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te
sintas em reajuste, depois da queda.
Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que
estejas em duras experiências.
Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda que
respires em aflitivos combates contigo mesmo.
Você é espírita?
Terezinha S. Bortoluzo De Lorenzo (Seara Espírita Joanna de
Ângelis)

Aperfeiçoamento do Médium

usar seu vocabulário e seus conhecimentos para transmitir a mensagem. Imaginem o grande pianista Franz
Liszt sentar-se na frente de um piano maravilhoso, e, ao
executar a música desafinar, não sair som de algumas
notas. Após o vexame, vai-se verificar e o piano estava
sem feltros na ponta dos martelinhos, as cordas enferrujadas e impercutíveis. Imaginem o grande Rui Barbosa
tentando se comunicar através de um médium semiletrado. Onde o vocabulário? A culpa é de Liszt? De
Rui? Não. A culpa é dos instrumentos mal preparados
Pode acontecer de um médium semi-letrado produzir
comunicações de elevado teor literário, ou mesmo em
língua estranha a esse médium. Isso não é a regra.
Quando ocorre é porque, em sua vida pregressa, o médium teve experiência em tais setores do conhecimento,
guardando, pois, elementos disponíveis em seu perispírito.Um exemplo clássico na literatura espírita é o do médium americano Andrew Davis, cuja profissão era sapateiro, grosseirão e inculto, mas falava hebraico fluente ao
receber comunicação do espírito Swedenborg.
3) A técnica: o médium empírico de hoje pode vir a ser
preparado para o exercício de posição tão sublime. A
técnica se refere à aplicação prática de suas faculdades:
- o que significa uma aproximação?; como identificar sua
qualidade fluídica?; qual a relação entre o guia principal
e o médium?; de que forma disciplinar-se mesmo sendo
inconsciente?; qual a localização dos chacras e a função
de cada um?; qual a importância das correntes?
Mesmo com todas estas precauções, Tamassia diz que
é difícil pensarmos em uniformização.Lembra o conselho da Chico Xavier:”Importa que utilizemos, nestes
assuntos, a não-inflexibilidade; uma atitude que não
é flexibilidade e nem é inflexibilidade.

Geralmente quando encontram um cidadão dotado de
faculdade mediúnica, colocam-no logo numa fortíssima
corrente magnética e espírita, a qual rompe sua defesa natural somática, tornando-o médium desenvolvido
da noite para o dia. Ora, médium não é biscoito, cuja
massa se leva ao fogo ardente e se tira já pronto para
servi-lo à mesa, atendendo os diversos paladares.
Mário Tamassia, em sua obra Você e a Mediunidade
(Ed. O Clarin, 2ª Edição, Janeiro de 1987), inicia o segundo capítulo (Aperfeiçoamento do Médium), com essa
observação muito pertinente.
Médium, diz Tamassia, também não é tão somente um
instrumento indiferente, impassível como o violão que
nada reclama se aparece um joão-ninguém qualquer
que o arranha. O médium é, de fato, um instrumento,
mas o instrumento mais original e ímpar que Deus
produziu, pois que é vivo, consciente e responsável.
Logo, quando o espírito for tocá-lo, para comunicarse, a alma do médium tocará junto.Mas, para que aja
perfeita sintonia entre o executante (o espírito comunicante) e o instrumento (o médium),é preciso o aprimoramento deste instrumento. Para isso, Mário Tamassia,
por imperativo prático, coordena o aprimoramento do
médium em três fases:
1) Sublimação: antes de qualquer coisa, o médium deve
combater sem tréguas seus desequilíbrios, lutando pala
sua edificação interior. Como regra, os médiuns que não
se evangelizam, ou de alguma sorte não se espiritualizam, estão sujeitos a terríveis quedas e desenganos.
2) A cultura: muitos médiuns pensam do seguinte modo: “Eu sou instrumento passivo e minha missão é entregar-me aos guias espirituais para que escrevam pela
Francisco José Forti dos Santos (Seara Espírita Joanna
minha mão e falem pela minha boca. Portanto não preciso aprender nada.” Tremendo equívoco. O médium de Ângelis)
precisa burilar sua cultura, para que os espíritos possam

Venha degustar o sabor das misturas do Brasil
Num gostoso chá beneficente, seguido de bingo.
Com isto você estará contribuindo com o
Trabalho da Seara Espírita Joanna de Angelis.

Não pares. Continua.
Buscas a Paz de Deus?
O serviço é o caminho.
Ante o alvo, os que seguem
É que podem chegar.

Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Caminhos. Ditado pelo
Espírito Emmanuel. 2 edição. Jabaquara, SP: CEU. 1981

O chá será preparado pela Chef Fabi de Moraes.
Data: 24 de setembro de 2009
Horário: das 14 às 17 h
Investimento: R$ 25,00
Rua: Américo Brasiliense, 328 - Cambuí/Campinas
F: (19) 32528360

