Reuniões Públicas - Palestras das Reuniões
Quarta
feira
20H00

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

07/10

Áurea

Humildade- 2ª parte

14/10

Augusto

Compaixão- 1ª parte

21/10

Evandro

Compaixão- 2ª parte

Lucia

Coragem- 1ª parte

28/10

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

03/10

Ana Maria

Humildade- 2ª parte

10/10

Áurea

Compaixão- 1ª parte

17/10

Francisco

Compaixão- 2ª parte

24/10

Roberta

Coragem- 1ª parte

Márcia

Coragem- 2ª parte

31/10

EVANDRO M. T. PIZA
04/10

A FÉ
Engenheiro e Trabalhador da
Seara Espírita Joanna de Ângelis,
em Campinas - SP.

TRANSFORMANDO VIDAS

ANTONIO DEMARCHI
MENTE SÃ
18/10

Natural do interior de São Paulo.
Executivo de empresa química.
Expositor e médium espírita, com
trabalho na psicografia de romances espirituais.

E
CORPO SÃO

AUGUSTO CANTUSIO NETO
25/10

ESDE

Engenheiro Civil e Trabalhador da
Seara Espírita Joanna de Ângelis,em Campinas - SP

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

Só de passagem ...

Palestras - Domingo as 10:00h

A SEXUALIDADE HUMANA

O objetivo do ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita)
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
quintas-feiras, das 20 às 21:30 horas. Se você pretende estudar
conosco, programe-se para o próximo semestre.
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Conta-se que no século passado,
um turista americano foi à cidade
do Cairo no Egito, com o objetivo
de visitar um famoso sábio.
O turista ficou surpreso ao ver
que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de
livros.
As únicas peças de mobília eram
uma cama, uma mesa e um banco.
- Onde estão seus móveis? Perguntou o turista.
E o sábio, bem depressa olhou ao
seu redor e perguntou também:
- E onde estão os seus...?
- Os meus?! Surpreendeu-se o
turista.
- Mas estou aqui só de passagem!
- Eu também... - concluiu o sábio.
"A vida na Terra é somente uma
passagem... No entanto, alguns
vivem como se fossem ficar aqui
eternamente, e se esquecem de
ser felizes."
"NÃO SOMOS SERES HUMANOS
PASSANDO POR UMA EXPERIÊNCIA ESPIRITUAL.....SOMOS SERES ESPIRITUAIS PASSANDO
POR UMA EXPERIÊNCIA HUMANA..."

Fidelidade
Doutrinária

A medida que o pensamento espírita encontra ressonância nos veículos da mídia ampliam-se as perspectivas de divulgação da Doutrina, num momento de grande conturbação da sociedade nos seus mais diversos
aspectos.
O homem moderno, enriquecido pelo conhecimento
e detentor de inúmeros títulos de enobrecimento encontra-se sob camartelos das dificuldades morais que assaltam por todos os lados.
Vencidos alguns desafios, outros se lhe apresentam
vigorosos, exigindo com grande contributo de serenidade e de esforço para alcançar os objetivos que persegue, tais iluminação e a harmonia intima.
O Espiritismo é a grande resposta para as questões
perturbadoras do momento. A sua correta divulgação é
exigência destes dias turbulentos, em razão dos recursos inexauríveis que possui e coloca a disposição dos
seus adeptos.
De um lado, encontram-se os adeptos conservadores, enquanto outros, os que se dizem evolucionistas
propugnam por uma adaptação aos tempos atuais.
Daí a grande necessidade de fidelidade à Doutrina.
O Espiritismo deve ser divulgado conforme foi apresentado por Allan Kardec sem adaptações, nem acomodações de conveniência em vãs tentativas de conseguir
adeptos. É a doutrina que se fundamenta na razão.

Boletim do
Núcleo

Possui a sua própria estrutura, que resiste a quaisquer
investidas e lutas, permanecendo inabalável sem que
tenha a necessidade de reformular conceitos para acompanhar modismo e modernismo a pretexto de adaptá-la aos caprichos então vigentes.
Por meio sub-reptício porem, não faltam tentativas
de enxertos de idéias e convenções, práticas inconvenientes, e comportamentos que não encontram guarida na
sua rígida contextura doutrinal.
A pretexto de cultura espírita, pretende-se deixar à
margem os estudos dos seus postulados, para que
sejam adotados programas com os quais o Espiritismo
não tem compromissos nenhum.
As atuais conquistas das ciências psíquicas confirmam os seus ensinamentos ao invés de contradizê-los .
Qualquer enxerto, por mais delicado se apresente
para ser aceito, fere-lhe a integridade por que ele é um
bloco monolítico, que não dispõe de espaços para adaptações nem acréscimo que diferem da sua estrutura
básica.
Simples como um raio de luz e poderoso como chama crepitante, o Espiritismo é a resposta sabia dos
Céus as interrogações da criatura aflita na Terra, conduzindo ao encontro de Deus.
Preservá-lo, constitui dever de todos nós encarnados e desencarnados que fomos convidados ao esforço
de edificar a Nova Era do Espírito Imortal, seguindo as
pegadas de Allan Kardec o discípulo fiel e incorruptível
de Jesus.

Elcio Luiz Menni - Presidente
As pessoas que se interessarem em ajudar, favor
entrar em contato com Sra. Rose, fone 32259935, para formamos uma planilha de escala.

► APADRINHAMENTO :- à partir de outubro,
começa a campanha para apadrinhamento das
► Foram adquiridos crianças. A verba recolhida será destinada à
os uniformes para as reposição de uniformes e presentes de Natal para
oficinas de ballet e as nossas crianças.
sapataedo, através de verba parlamentar.
► Mais uma vez agradecemos as doações que
► BALCÃO DA CIDADANIA será de 01 à 06 de estão chegando para a semana de comemoração
dezembro. O balcão é um espaço cedido às do “DIA DAS CRIANÇAS” .
Instituições pela FEAC, no Shopping Iguatemi, Que Jesus abençoe a todos e em especial :para divulgação da Entidade. A finalidade é gerar Valéria Miller, Dona Cida, Luciana e seu Grupo do
visibilidade e venda de produtos confeccionados COF, Sílvio (“La Rondinella”), Sebastian e Grupo
pela equipe, o que possibilitará a geração de “OS Mamelucos” e a todos os voluntários que
verbas para os trabalhos desenvolvidos pela vierem participar.
Entidade.

Espiritismo e Ética

Q

uando a Humanidade já havia o suficiente para receber as primeiras noções a respeito
da existência de Deus único e de suas leis de
Justiça, a Providência Divina enviou Moisés, que
nos deixou os Dez Mandamentos, convidando os
homens a não praticar o mal.
Quando o ser humano começou a apresentar
condições de aprender as noções básicas do amor como procedimento de vida, Deus enviou
Jesus, que nos deixou o Evangelho e se transformou em guia e modelo, convidando os homens a
uma nova postura moral, no sentido de praticar o
bem.

vez melhor, em face de novos conhecimentos
obtidos por força da Lei do Progresso.
Com a Doutrina Espírita, além de estarmos
esclarecidos de que não devemos fazer o mal e
devemos fazer o bem, temos uma clara consciência da verdade que emana de Deus e de suas
Leis, as quais não deixam dúvida quanto à imperiosa necessidade de colocarmos em prática os
ensinos do Evangelho, que expressam essas Leis,
atendendo ao nosso próprio interesse e à melhoria da sociedade em que vivemos.
É por isso que os Espíritos Superiores apresentam uma ética para os que detêm os conhecimentos espíritas: a prática da Caridade, como
entendia Jesus - Benevolência para com to-

dos, indulgência para as imperfeições dos
outros, perdão das ofensas. 1 A prática da caridade nos traz, ainda, solução para todos os problemas e segurança para todos desafios.

Quando a Humanidade começou a demonstrar
Com razão, Allan Kardec conclui que “os verinteresse em conhecer a verdade, no seu sentido
mais amplo e profundo, a Providência Divina envi- dadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas
ou os Espíritos Superiores, tendo à frente o Espíri- cristão” são aqueles em que “a caridade é, em
to de Verdade, os quais nos legaram a Doutrina tudo, a regra de proceder a que obedeEspírita, o Consolador prometido por Jesus, popucem”.2
larizando a mediunidade, revelando o mundo espiritual e a nossa condição de seres imortais em 1
KARDEC, ALLAN
ALLAN. O Livro dos Espíritos. Q.886.
constante evolução, assim como as Leis de Deus,
Ed. FEB.
jorrando novas luzes sobre os ensinos do Evange- 2
Idem. O Livro dos Médiuns. Cap. 3, item 28. ED.
lho que Cristo nos deixou.
FEB
Em todas essas oportunidades, o ser humano
tem sido convidado a adotar postura moral cada Fonte :- Editorial do Reformador - FEB - Ano
127. n° 2.166, Setembro de 2009.

Para pedir um conselho
Quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer
uma coisa, devemos antes de tudo propor-nos a nós
mesmos as questões seguintes:
1ª - Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar
qualquer prejuízo a outrem?
2ª - Pode ser proveitoso a alguém?
3ª - Se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito?
Se o que pensamos fazer, somente a nós nos interessa,
licito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes
pessoais que nos possam advir.
Se interessa a outrem e se, resultando em bem para um,
redundará em mal para outro, cumpre, igualmente, pese-

mos a soma de bem ou de mal que Se produzirá, para
nos decidirmos a agir, ou a abster-nos.
Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas,
importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa,
em si mesma, pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as
nossas forças e meios de execução.
Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos Espíritos protetores, lembrados desta
sábia advertência: Na dúvida, abstém-te. (Cap. XXVIII, nº
38.)

ANJOS E DEMÔNIOS
Em todas as religiões vamos encontrar a
presença de seres com poderes superiores aos da
Humanidade.
Quando estes seres são voltados para o
bem têm, entre outras denominações, o nome de
anjos, e serviriam de intermediários entre os homens
e Deus. Quando, ao contrário, são voltados para o
mal, chamam-se demônios.
O duplo princípio do bem e do mal, por longos séculos, formou a base de todas as crenças religiosas. Entre os hebreus estes princípios eram personificados por Jeová e Satã.
Como todo soberano deve ter seus ministros, todas as religiões admitiam a existência de poderes secundários, que são os gênios bons e maus.
Para os pagãos, estes poderes eram atribuídos a
grande número de individualidades, a quem chamavam deuses, cada qual com sua função específica
em relação ao bem e ao mal, aos vícios e às virtudes. Para os hebreus, chamavam-se anjos e demônios. Cristãos e muçulmanos herdaram-nos dos hebreus.
A palavra demônio vem do grego daimon,
que significa gênio, inteligência e se aplicava, na
Antiguidade, a todos os seres incorpóreos, ou seja,
aos espíritos desencarnados.
O Espiritismo nos ensina que há Espíritos
inferiores que ainda se comprazem no mal. Eles nos
estimulam nos nossos vícios, inspiram-nos idéias
maldosas, mas não têm o poder que é atribuído aos
chamados demônios. Eles apenas reforçam nossas
más tendências. E estes espíritos não estão condenados por toda a eternidade a se dedicar ao mal.
Também para eles chegará o dia de enxergar a luz,
de modificar-se, e de voltar-se para o bem.
Quanto aos anjos, diz a Igreja que eles
foram criados por Deus no princípio dos tempos,
como criaturas dotadas, desde a sua formação, de
todas as virtudes e de todo o saber.

CHÁ DAS
ABELHINHAS

Também esta doutrina da criação de seres
angelicais, privilegiados porque não tiveram necessidade de adquirir as virtudes, mas já foram criados
com todas elas e com toda a sabedoria, contradiz um
dos atributos da divindade que é a Justiça. Como
poderia Deus criar alguns seres privilegiados, enquanto outros teriam que lutar, trabalhar e sofrer para
adquirir as virtudes e a condição de seres angelicais?
Ora, em Sua Infinita Justiça e em Sua soberana Bondade, Deus criou e cria todos os espíritos
iguais, todos simples e ignorantes, mas destinados a
atingir a categoria de Espíritos Puros. Ele não privilegiou ninguém.
Aqueles que chamamos de anjos, são espíritos que, criados simples e ignorantes, percorreram
toda a escala evolutiva, trabalhando pela sua elevação. Estão no mais alto grau de evolução, reunindo
todas as perfeições; atingiram o estado de Espíritos
Puros. Entre eles alguns gastaram mais tempo, outros menos, para chegar onde chegaram. Cada qual
seguiu seu próprio ritmo, seu livre-arbítrio, na caminhada evolutiva.
Estes espíritos que já atingiram a perfeição
gozam a felicidade prometida aos bons, mas esta
felicidade não é o ócio eterno que seria, aliás, mais
castigo que prêmio. Todos eles têm suas funções e
se sentem felizes por cumpri-las.
Em resumo:
Os chamados demônios, não são seres
super-poderosos e destinados a serem eternamente
maus, mas espíritos inferiores, ainda trilhando, com
dificuldade, sua jornada evolutiva.
Aqueles a quem chamamos anjos são almas humanas que evoluíram e atingiram a perfeição
possível. Jesus é o exemplo do mais puro espírito
que já conhecemos na Terra.
Diz Richard Simonetti numa frase que nos
enche de responsabilidade: “Somos o que Jesus foi;
seremos o que Jesus é.”
Lúcia Edwiges Narbot Ermetice (Seara Espírita Joanna
de Ângelis)
nhia de suas amigas.

Será servido um CHÁ COLONIAL COMPLETO
com “Buffet”.
Teremos também um BAZAR com lindas peças para preO tradicional “CHÁ”com o
objetivo de angariar fundos sente.
O local escolhido para recebê-las foi HOTEL PARK TOpara a execução de enxovais
para bebês de mães carentes. WER, que possui estacionamento próprio com manobrista e
fica situado á Rua Duque de Caxias nº. 443.
Será no dia 13 de novemSerá uma oportunidade de confraternização entre todas as
bro - sexta feira - das 14 às 17:30h.
senhoras participantes da Seara.
Agendem esta data, pois já estamos trabalhando para que
vocês possam desfrutar de uma maravilhosa tarde, em compaEsperamos contar com a sua pre-

