Reuniões Públicas - Palestras das Reuniões
Quarta
feira
20H00

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

05/05

Ana Maria

Crises sociais

12/05

Augusto

Crises gerais

19/05

Evandro

Autocondenação

26/05

Lucia

Autopiedade

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

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

01/05

Henrique

Crises sociais

08/05

Evandro

Crises gerais

15/05

Áurea

Autocondenação

22/05

Ana Maria

Autopiedade

29/05

Terezinha

Machismo

Palestras - Domingo as 10:00h

02/05

JOSÉ MARIA DE MEDEIROS
SOUZA

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

Ante aos Tempos Novos

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

ESDE
Inscreva-se no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita –
ESDE, que a Seara oferece gratuitamente.
Todas as quintas-feiras,
das 20 às 21:30 horas

HORIZONTES
DAS
PROFECIAS

Frases de Chico Xavier:
„Se Allan Kardec tivesse escrito
que “fora do Espiritismo não há
salvação”, eu teria ido por outro
caminho. Graças a Deus ele escreveu “Fora da Caridade”, ou seja,
fora do Amor não há salvação’.

16/05

EVANDRO MONTEIRO DE
TOLEDO PIZA

JUSTIÇA DIVINA

23/05

CARLOS ALBERTO
GARCIA

PAI NOSSO:
UMA ORAÇÃO PARA
REFLEXÃO

30/05

AUGUSTO CANTUSIO
NETO

MISSIONÁRIOS DA LUZ A REENCARNAÇÃO DE
SIGISMUNDO

Maio/2010
Ano 4, edição 39

“Nem Jesus Cristo, quando veio à
Terra, se propôs resolver o problema particular de alguém. Ele se
limitou a nos ensinar o caminho,
que necessitamos palmilhar por nós
mesmos”.
“Deixe algum sinal de alegria, onde
passes...”

O Espiritismo é claro como o Sol e benfazejo como
fonte cristalina.
Programado por Jesus desde as horas messiânicas,
chega hoje ao homem como resposta viva dos Céus ao
clamor afetivo da Terra.
Na Doutrina Espírita porém, que dispõe de recursos
valiosos para o esclarecimento das mentes e a renovação dos sentimentos, surgem o manancial e a via de
acesso para a felicidade, capazes de solucionar as severas exigências da alma encarnada. Todavia não raro,
aqueles que chegam ao pórtico do conhecimento espírita, exigem respostas simplicista e fórmulas salvadoras,
como se fosse possível resolver-se os intrincados fenômenos, da imortalidade da alma com as singelas expressões do currículo humano.
Quando se informa que o grande fenômeno, em
Doutrina espírita, e o da transformação moral do homem, muitos costumam, ineverentes abandonar os
propósitos que apregoavam como superiores, deixandose arrastar, infelizes, na busca de outras manifestações
espirituais descompromissadas com o dever da sua
própria elevação.
Mesmo no movimento Espírita, não faltam os que

Mensagem de Chico Xavier
Que Deus não permita que eu perca
o ROMANTISMO, mesmo sabendo
que as rosas não falam...
Que eu não perca o OTIMISMO,
mesmo sabendo que o futuro
que nos espera pode não ser tão
alegre...
Que eu não perca a VONTADE DE
VIVER, mesmo sabendo que a vida
é, em muitos momentos, dolorosa...
Que eu não perca a vontade de TER
GRANDES AMIGOS, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de
nossas vidas...
Que eu não perca a vontade de
AJUDAR AS PESSOAS,
Mesmo sabendo que muitas delas
são incapazes de ver, reconhecer e
retribuir, esta ajuda...
Que eu não perca o EQUILÍBRIO,
mesmo sabendo
que inúmeras forças querem que eu
caia...

demoram, receitando fórmulas salvadoras, em processo
de simplificação, sem qualquer compromisso com a
responsabilidade.
Conquanto qualquer esforço nobre é dever da responsabilidade ante aos postulados que fixam convicções capazes de operar vigorosas modificações no
panorama da existência humana.
Por isso, o Espiritismo, é claro como o Sol. Assim
sendo, suas diretrizes, a repousarem na mais austera
moral recordando enunciados do Cristianismo primitivo.
O Espiritismo é refrescante como água pura.
Por essa razão, deve ser examinado com respeito e
consideração.
Em face das dores que esmagam, lentamente, o
aturdido espírito humano, nesta hora singular de aflitivas
e ingentes definições, só o Espiritismo pode conduzir a
Humanidade nos santificados portos da Espiritualidade,
no barco da fé raciocinada e lógica, construindo o mundo novo de amanhã, a que todos aspiramos.
Elcio Luiz Menni
Presidente
Trecho do Livro Enfoques Espíritas – Vianna de Carvalho/Divaldo Franco

“Feliz Dias das Mães. Parabéns!”

Que eu não perca A VONTADE DE
AMAR, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não
sentir o mesmo sentimento por
mim...
Que eu não perca a LUZ E O BRILHO NO OLHAR, mesmo sabendo
que muitas coisas que verei no mundo escurecerão os meus olhos...
Que eu não perca a GARRA, mesmo sabendo que a derrota e a perda
São dois adversários extremamente
perigosos...
Que eu não perca a RAZÃO, mesmo sabendo que as tentações da
vida são inúmeras e deliciosas...
Que eu não perca o sentimento de
JUSTIÇA, mesmo sabendo que o
prejudicado possa ser eu...
Que eu não perca o meu FORTE
ABRAÇO, mesmo sabendo
que um dia os meus braços estarão
fracos...
Que eu não perca a BELEZA E A
ALEGRIA DE VIVER, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão
dos meus olhos e escorrerão por

minha alma...
Que eu não perca o AMOR POR
MINHA FAMÍLIA, mesmo sabendo
que ela muitas vezes me exigiria
esforços incríveis para manter a sua
harmonia...
Que eu não perca a vontade de
DOAR ESTE ENORME AMOR que
existe em meu coração, mesmo
sabendo que muitas vezes ele será
submetido e até rejeitado...
Que eu não perca a vontade de
SER GRANDE, mesmo sabendo
que o mundo é pequeno...
E acima de tudo...
Que eu jamais me esqueça que
Deus me ama infinitamente!
Que um pequeno grão de alegria e
esperança dentro de cada um
é capaz de mudar e transformar
qualquer coisa, pois,,,
A VIDA É CONSTRUÍDA NOS SONHOS
E CONCRETIZADA NO AMOR!

ESPÍRITOS ERRANTES
O termo Espíritos Errantes não é sinônimo de almas
penadas, aquelas que andam por aí arrastando correntes, gemendo e aterrorizando os incautos. Isto é coisa
de filme de terror de quinta categoria.
Dá-se o nome de Espíritos Errantes àqueles Espíritos desencarnados que ainda necessitam reencarnar, e
que se encontram no intervalo entre duas encarnações.
Tomam o nome de errantes porque estão num período
de transição entre uma encarnação e outra. Estão provisoriamente no mundo espiritual, enquanto aguardam a
oportunidade de retorno ao plano físico.
São, pois, considerados errantes todos os espíritos
que não estão encarnados, mas que ainda tenham que
reencarnar. Aqueles que já atingiram a perfeição e não
precisam mais reencarnar são chamados de Espíritos
Puros.
A erraticidade não é sinal de inferioridade do Espírito, pois nela os há em quase todos os graus evolutivos,
inclusive os que já estão bastante adiantados, embora
ainda não tenham atingido a perfeição.
No livro Nosso Lar, o Espírito André Luiz nos descortina o panorama da erraticidade, ou seja, a vida dos
espíritos errantes no mundo espiritual.
Nosso Lar é uma das muitas colônias espirituais que
servem de abrigo e moradia aos desencarnados. Nela
vivem espíritos ainda imperfeitos e que ali estão para
trabalhar pelo seu progresso.
É uma cidade com residências, escolas, hospitais,
teatros, praças e jardins.
Residências? Parece estranho imaginar que desencarnados vivam em casas? Sim, ali os desencarnados
se agrupam em família, segundo os laços reais de afeto,
que trouxeram da última existência ou de existências
ainda anteriores.
Hospitais? Por incrível que possa parecer a quem
não conhece a Doutrina Espírita, os hospitais são muito
necessários numa colônia espiritual. Há quem desencarne sem ter conhecimento de sua real situação. Um materialista que imagina que com a morte tudo se acaba,
por exemplo, e continua a ver-se tal qual era, não pode
julgar-se morto. Continua a sentir os sintomas da molés-

Mãe que partiu...podes vê-la
Na fé que te reconforta
Toda mãe é como estrela
Que brilha depois de morta
Mãe entregue à sepultura vence trevas e empecilhos
Para ser paz e brandura
A cabeceira do filho
Mãe distante eternamente ? ! ...
Isso nunca sucedeu
Toda mãe está presente
Nos filhos que Deus lhe deu.
Ser mãe!...que golpes extremos
Nas trilhas por onde vamos!...
Dor dos filhos que perdemos

tia que o vitimou. Necessita tratamento, o que é realizado nestes hospitais.
Escolas? Sim, porque há muito o que aprender.
Alguns freqüentam o básico, são iniciantes. Outros, já
em fase de maior conhecimento, aperfeiçoam-se, preparam-se para tarefas de maior responsabilidade.
Em suma, nestas colônias os desencarnados agrupam-se em famílias, cultivam amizades, apreciam as
artes, a música, as belas paisagens. Reúnem-se para as
orações, as preleções evangélicas. Trabalham, cada
qual desempenhando sua função, nas várias profissões
que abraçam.
Mas nem todas as colônias são como Nosso Lar.
Porque os desencarnados são felizes ou infelizes segundo seus méritos, colhem o que semearam. Lá, como cá,
nem tudo são flores...
Encontramos também relatos de locais de sofrimento. Há Postos de socorro em que espíritos com graves
problemas de ordem moral, decorrentes da vida que
levaram, encontram-se submetidos a sono prolongado, a
tratamentos vários para conseguir recuperar a sanidade
mental. Todos serão atendidos a seu devido tempo,
conforme o merecimento de cada um.
Quanto tempo dura a erraticidade? A duração da
erraticidade varia muito, não há um período de tempo
estabelecido. Alguns Espíritos pedem que ela se prolongue, para continuar seus estudos. Para outros, que estão sofrendo em conseqüência dos erros cometidos, ela
pode parecer uma tortura da qual querem livrar-se logo.
Cedo ou tarde o Espírito deve reencarnar. Sob as tentações da matéria é que o Espírito vai sofrer a prova de
fogo: vencê-las.
Ser espírito errante é, pois, destino que nos aguarda
a todos, visto que longe estamos de atingir a perfeição.
O que desde já podemos fazer, entretanto, é, trabalhando pela nossa reforma moral, preparar para nós uma
fase de erraticidade mais feliz, em que possamos estudar, trabalhar e conquistar novas existências carnais
mais proveitosas.
Lúcia E. Narbot Ermetice
Seara Espírita Joanna de Ângelis

Amor filial
Quanta alegria reveste os pais que no reduto de um
lar recebem, como fruto do amor acalentado nos mais
belos propósitos, o filho esperado. Os avós, pais de
segunda vez, desmancham-se em zelos e mimos. Todo
o núcleo familiar se enaltece com a chegada do novo
membro.
É o ciclo reencarnatório trazendo novas lutas, desafios, e oportunidades de refazimento do que ficou pendente ou comprometido em outra época. O papel paternal exige dedicação, trabalho exaustivo que chega ao
sacrifício e total doação. É a mais bela forma de se
construir os laços de afeto como tesouro para a herança
eterna.
Na preocupação com o desenvolvimento físico,
intelectual e moral da prole, consomem os pais a maior
e a melhor parte de seus esforços e numa certa altura
da vida satisfazem-se apenas com o progresso dos
filhos, mesmo que esses estejam tão ocupados e que
não percebam.
Na roda do tempo a situação se inverte e aqueles

que foram força e arrimo cambaleiam vencidos pelos
desgastes da experiência terrena.
Recordar a infância, o sacrifício materno, o esforço
de pai para manter o necessário dentro do lar, a ternura
de quantos compõem o círculo parental, remete à lei
suprema de caridade e justiça para com aqueles que
devem ser agraciados com a mais profunda gratidão,
respeito, cuidado, carinho e amor, simplesmente por
serem co-criadores de Deus quando se tornaram pais,
mesmo que tenham falhado em seus compromissos. A
lei da caridade implica em pagar o mal com o bem, esquecer as ofensas, tolerar e ser indulgente com as falhas alheias; tanto mais deve ser observada quando se
refere aqueles que deram a oportunidade da porta de
entrada para a vida na esfera educativa do corpo denso.
Enorme peso espiritual há nesse dever dos filhos
para com os pais, que honrar pai e mãe, mais do que
inscrito nas tábuas da lei divina como mandamento, está
inscrito na consciência.
Terezinha S. Bortoluzo De Lorenzo
Seara Espírita Joanna de Ângelis

11/12/13/de junho,
no terreno do
estacionamento da Seara
Joanna de Angelis
Convite :- R$ 2,00
VOCÊ ESTARÁ COLABORANDO COM ENTIDADES SOCIAIS, ALÉM DE DESFRUTAR
DE UM AMBIENTE FAMILIAR ALEGRE E SAUDÁVEL.

Dor dos filhos que deixamos!...
Mãe morta!...
Em vão me remoço!...

SERÃO 08 BARRACAS DE COMES E BEBES DA ÉPOCA. ALÉM DA BARRACA DA
PESCA, DA BOCA DO PALHAÇO, BINGO E OUTRAS DIVERSÕES.

Raiz cortada ao chão
Quero abraçar-vos...
Não posso
Filhos do meu coração
Celeste Jaguaribe

ADQUIRA SEUS CONVITES NA SECRETARIA, OU VENHA NOS AJUDAR NAS
BARRACAS.
FONE: (19) 3225.9935 COM ROSE.

Psicografada por Chico Xavier

Mensagem Espírita Para o Dia das Mães
Fonte: Mensagens e Poemas

AJUDE A DIVULGAR E PARTICIPE.

