Reuniões Públicas - Palestras das Reuniões
Quarta
feira
20H00

Assistência Espiritual - Passes
Atendimento Fraterno (Entrevistas)

Rua Dr. João Keating, nº107 - Botafogo
Campinas/SP - CEP 13070-230

Expositor -Tema das Palestras

Tel.: (19) 3213-7856/3213-0809

06/10

Terezinha

Despertar da consciência

13/10

Evandro

Separações harmônicas

20/10

Lúcia

Diversidade das obsessões

27/10

Augusto

Prazer e felicidade

Quinta–feira as 20H00 - Estudo Sistematizado
Sábado
10H00

Seara Espírita
Joanna de Ângelis

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

02/10

Henrique

Relacionamentos
Angustiantes

09/10

Márcia

A conquista da felicidade

16/10

Evandro

Transtornos mentais

23/10

Terezinha

Reflexões sobre a sexualidade

30/10

Ana Maria

A conquista da consciência

03/10

Não haverá palestra

10/10

Não haverá palestra

17/10

Rogério Coelho
(Muriaé/MG)

Tipos ou perfis espíritas

24/10

Augusto Cantusio Neto

Chico Xavier e a
Paranormalidade humana

31/10

DVD de Divaldo Pereira
Franco

As vidas de Joanna de
Angelis

Palestras - Domingo as 10:00h

REFLEXÕES
Num dia extenso com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão.
Quem caminha sem meditar, perde o contato consigo mesmo.
Encurralado nos ponteiros do relógio, ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles, aturde-se, esquecendo o rumo...
É indispensável ao êxito fazer periódica revisão de metas e ações.
Usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los e
reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade.
Fale menos, dorme um pouco menos e medita mais.
Minutos que desperdiça, se os usares para a meditação, se transformarão
em pontos luminosos do teu dia.
JOANNA DE ÂNGELIS
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EDITORIAL

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

Chá das Abelhinhas
As senhoras do GRUPO
ABELHINHAS convidam a
todos para o seu
“DELICIOSO CHÁ” que
farão realizar:

dia 5 de
novembro,
das 14 às
17:30h.
Local:HOTEL PARK TOWER, que
possui estacionamento próprio
com manobrista e fica situado á
Rua Duque de Caxias nº. 443.
O chá contará também com
um “MARAVILHOSO BAZAR”
com lindas peças para presente
de fim de ano.
Com o “PRODUTO” do chá
as ABELHINHAS confeccionam
os enxovais para bebês das
mães carentes.

Compareçam e auxiliem.

NOSSOS FILHOS

Não recebemos os filhos em
nosso lar por acaso. Estamos reunidos em uma família
para crescermos juntos, aprendermos uns com os outros. Sim, os pais também aprendem com os filhos.
A missão de ser pai, de ser mãe, é muito importante. Os filhos têm em seus pais o exemplo mais presente
em suas vidas. Por isso, temos que ter o cuidado de não
só ensinar por palavras, mas vivenciar as lições, porque
aquilo que as crianças veem na prática é mais facilmente assimilado e compreendido.
Ensinamos a amar o próximo, mas, às vezes, não
suportamos a vizinha que mora ao lado...
Queremos que nossos filhos não mintam, mas, às
vezes, nós faltamos com a verdade para com eles...
Exigimos respeito, mas gritamos, falamos mal dos
outros...
Ensinamos a perdoar os irmãos, mas não entendemos nosso chefe, o motorista que passa ao lado...
Achamos educado quando as crianças usam as

“Não é possível refazer este país, democratizalo, torna-lo sério, com adolescente brincando
de matar gente, ofendendo a vida, destruindo
o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação
sozinha não transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda”.
( Paulo Freire)

palavrinhas mágicas: obrigado, por favor, com licença,
desculpe. E nós, as usamos?
Quando foi a última vez que perguntamos aos nossos filhos como foi o dia deles? Olhamos os seus cadernos da escola, ajudamos com os temas? Explicamos os
limites que impomos às suas atitudes, ou simplesmente
proibimos, sem deixá-los entender o motivo? Costumamos brincar com nossos filhos? Ou só provemos suas
necessidades materiais e reclamamos que não temos
tempo? Afinal, quais são as nossas prioridades? Crianças precisam de explicações, de atenção, de incentivos,
de beijos, de abraços...
Temos uma responsabilidade muito grande com
relação às crianças que vêm morar conosco, crescer
conosco. Um dia vamos prestar contas sobre o que
fizemos para o crescimento intelectual, moral e espiritual
dos filhos que nos foram confiados por Deus.
Pensemos nisso!
Presidente
Elcio Luiz Menni
Transcrito pela Revista Sei – Claudia Schimidt
uniforme do ano de 2011. Agradecemos a solidariedade
dos frequentadores desta Seara que sempre apadrinhou
as crianças do Núcleo; agradecemos a presença de
todos que estiveram na palestra dada pelo nosso companheiro Augusto Cantusio no dia 26 de setembro e
pacientemente aguardaram a surpresa que fizemos a
todos os companheiros da Seara e presentes, trazendo
o coral das crianças, que está em formação. Pedimos
desculpas aos companheiros que não foram avisados
sobre o que estaríamos fazendo nesta
manhã, mas como dissemos, queríamos
a surpresa.
Nossas crianças tiveram um dia de glória
e temos certeza que os presentes, um
dia de reflexão.
A todos que colaboraram conosco, no
transporte, nos lanches e com a sua
presença, o nosso

Queridos irmãos, faz 13 anos que
este é o ideal do Núcleo Jerônimo Mendonça. Trabalhamos dia após dia, buscando esta transformação através das
oficinas: Balé, sapateado, violino, teclado, coral, artesanato, atividades pedagógicas, informática, orientação sexual,
biblioteca. Atendemos diariamente à
100 crianças de 6 à 14 anos. Servimos
diariamente o café da manhã, almoço e
lanche da tarde. Fornecemos os uniforMUITO OBRIGADA.
mes, doação de cestas básicas as famíVenha
nos
visitar,
seja
um
sócio-educador.
lias, enxovais de bebes para as gestantes
( Tel:-3225.9935)
(confeccionados pelo grupo das Abelhinhas), cobertores
no inverno, encaminhamento à psicólogos, dentistas,
Rose - Coordenadora Geral
atendimento médico através do CRAS, curso de artesaMárcia Lacreta - Diretora
nato para as mulheres da comunidade, curso de manicure e pedicure, capacitando estas mulheres para o
mercado de trabalho.
“ NÃO HAVERÁ BORBOLETAS SE A VIDA NÃO
O final do ano está chegando, e mais uma vez, da- PASSAR POR LONGAS E SILENCIOSAS METAMORremos inicio a Campanha de Apadrinhamento das nos- FOSES”.
sas crianças, para a compra de material pedagógico e
( Paulo Freire)

OBRAS E OBREIROS
No 20º capítulo de suas anotações evangélicas, o
apostolo Mateus tem oportunidade de apresentar-nos as
instruções acerca dos Trabalhadores da Última Hora, a
qual com irretocável sabedoria foram colocadas pelo
codificador Allan Kardec como título do também 20º
capítulo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. Neste
último, além de encontrarmos uma rica instrução dos
Espíritos Superiores sobre o tema, nos deparamos com
as diretrizes luminosas trazidas pelo Espírito de Verdade
na qual Ele reafirma que é chegado o tempo em que se
cumprirão as coisas anunciadas para a transformação
da Humanidade, alertando-nos de que felizes serão
aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor
generosamente e sem outro interesse que não a caridade, pois suas jornadas serão recompensadas cem vezes
mais do que esperavam. Ainda nos alerta o Cristo de
Deus, que neste momento o Pai faz a enumeração de
Seus servidores fiéis, marcando “a dedo” aqueles que do
devotamento só tem a aparência.
Apesar das propostas ventiladas pelo Divino Galileu
e grafadas por Mateus, sendo mais tarde confirmadas
em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, ainda hoje,
em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo, devotando-se a determinado
empreendimento de caridade e abandonando-o, de início, alegando dificuldades e problemas, incompreensões
e conflitos na equipe de trabalho, muitas vezes apelando
para uma falsa postura de humildade para dizer-se incapaz ou não merecedor de tal atribuição ou tarefa.
Entretanto,
conforme
lembra-nos
Emmanuel

É RAZOÁVEL PENSAR NISTO.
A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas
de lazer.
É amparo destinado aos obstáculos.
A serenidade não é jardim para os seus dias dourados.
É suprimento de paz para as decepções de seu caminho.
A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis.
É valor substancial para os seus entendimentos difíceis.
A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos
de camaradagem.
É porta valiosa para que você demonstre boa-vontade,
ante os companheiros menos evolvidos.
A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio.
É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita.

QUEM AMA
Quem ama, onde estiver,
Serve sem perguntar.
Trabalha o quanto pode
Na construção do bem.
Encontra, em qualquer parte,
Companheiros e irmãos.

(Espírito) em “Fonte Viva” pela psicografia de Francisco
Cândido Xavier, é imperioso não esqueçamos que a fé
sem obras constitui-se em embriaguez perigosa da alma, sendo que o servidor que confia na Lei da Vida
reconhece que todos os patrimônios e glórias do Universo pertencem a Deus e, justamente por isso, deve passar no mundo, sob a luz do entusiasmo e da ação no
Bem incessante, completando as pequenas e grandes
tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se ao desculpismo
inoperante.
Sendo assim, se já despertamos para as tarefas
junto à seara do Mestre Nazareno, porfiemos com destemor e boa vontade, lúcidos de que este é o caminho
mais curto que nos alçará a patamares diferenciados no
nosso próprio processo de evolução moral e espiritual,
cientes de que seremos reconhecidos pelo Divino Pastor
por muito amarmos. No entanto, se ainda seguimos a
margem dos campos de fraternidade renovadores que o
Senhor nos concede por acréscimo de Misericórdia,
jornadeando nas desculpas infantis, nos afazeres vazios
ou na ociosidade queixosa, dilatemos os nossos “olhos
de ver” para que possamos, percebendo a existência
daqueles que sofrem muito mais que nós, abraçar o
Divino convite de também sermos Trabalhadores da
Última Hora, estendendo as nossas mãos na direção
daqueles que seguem sedentos de paz, conforto e bálsamo ao coração.
Evandro Toledo Piza
Seara Espírita Joanna de Ângelis

A confiança não é um néctar para as suas noites de
prata.
É refúgio certo para as ocasiões de tormenta.
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os
seus crepúsculos de anil.
É manancial de forças para os seus dias de luta.
A resistência não é adorno verbalista.
É sustento de sua fé.
A esperança não é genuflexório de simples contemplação.
É energia para as realizações elevadas que competem
ao seu espírito.
Virtude não é flor ornamental.
É fruto abençoado do esforço próprio que você deve
usar e engrandecer no momento oportuno.
Do livro: Agenda Cristã
Psicografia: Francisco Cândido Xavier - espírito André
Luiz

Não se isola, convive.
Não reprova, perdoa.
Aprende a se omitir,
Dando valor aos outros.
Quem ama reina sempre,
Porque reina com Deus.
Emmanuel

Tributo a Allan Kardec
Narra-se que no dia 10 de Novembro de 1793, Pierre
Gaspar Chaumette, síndico da Comuna de Paris, introduziu, na Igreja de Notre Dame, a bailarina da ópera
daquela cidade, Candeille, como sendo a Deusa da Razão. Naquela ocasião, asseverava Chaumette, que o
homem não mais necessitava de Deus, uma vez que a
França já se libertara dos Bourbons e, a partir daquele
momento, o novo deus seria a Razão e que as religiões
deveriam ser combatidas. A morte de Deus havia sido
decretada e que os homens não mais teriam necessidade de qualquer realidade espiritual.
Nada obstante, merece recordar que o Espírito Humberto de Campos narra que em 31 de dezembro de
1799, seis anos depois de decretada a morte de Deus,
reuniu-se nas Esferas Superiores, grande assembléia de
Espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século. Prossegue Humberto de
Campos narrando que no concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração
representativa, surgiam Espíritos de velhos batalhadores
do progresso que voltariam à liça carnal ou que a seguiriam, de perto, para o combate à ignorância e à miséria,
na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e
da luz.
Pouco tempo depois dessa reunião, em 3 de outubro
de 1804, o mensageiro dessa nova era da fraternidade
renascia num abençoado lar, na cidade de Lyon, em
França, sob o nome de Hyppolyte Léon Denizard Rivail.
Decorridos duzentos e seis anos do evento grandioso,
nas palavras do Espírito Vianna de Carvalho, a Humanidade contempla, no Espiritismo, os ideais de um Mundo
Novo, no qual o amor unirá todas as criaturas como verdadeiros irmãos conduzindo-os à plenitude. Os avanços
da Ciência e da Tecnologia contemporânea não conseguiram alterar a estrutura da Doutrina que os ilumina,
remontando às causas, enquanto aquelas somente explicam os efeitos.
Estavam estabelecidas as premissas da Nova Era,
do entendimento, da compreensão em especial das
questões superlativas que inquietavam a Humanidade:
Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos?
Qual o objetivo da vida?
De posse do novo conhecimento que se desdobra

BEM DE DEUS

Teus pensamentos são como sementes que vais depositando no solo da vida. produzirão sempre de acordo com a
qualidade que lhes seja peculiar.
não ocorre nenhuma alteração, porque a correspondência é
perfeita entre a causa e o efeito.
conforme aneles e projetes os teus pensamentos, a vida te
devolverá em forma de acontecimentos, sensações e emoções.
Os positivos e estimulantes enriquecem-te e se manifestam
em todos os setores existenciais.
Os negativos e deprimentes entorpecem-te o ânimo e tornam-te amargo, nervoso, interferindo no teu comportamento.
Libera-te dos pensamentos doentios e perniciosos que

através da Doutrina Espírita, as respostas se fazem presente nas obras codificadas através do trabalho incansável do Professor Rivail, depois atendendo ao pseudônimo de Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na
humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado
e desiludido, como simples homem do povo, deu integral
cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita-cristã, que, gradativamente, será
considerada em todos os quadrantes do orbe como a
sublime renascença da luz para o mundo inteiro, complementa Humberto de Campos.
Mediante as propostas espiritistas, Deus está vivo, é
a Inteligência Suprema do Universo, Causa Primária de
todas as coisas, cuja prova de existência encontra-se
explicada pela própria Ciência: não há efeito sem causa,
pois se procurarmos a causa de tudo que não é obra do
homem, nossa própria razão nos responderá e os Espíritos que responderam a Allan Kardec vão ainda mais
além: Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se
reconhece o artífice. Pois bem! Olhai a obra e procurai o
artífice.
É o Espiritismo espargindo suas luzes através de
seus ensinos e conclusões, ensejando elucidações valiosas, respeitando todos os comportamentos religiosos e
éticos da Humanidade, investindo no conhecimento para
que pudesse sobreviver à marcha do progresso, examinando os mais intrigantes problemas do comportamento
humano, facultando o enfrentamento das dificuldades
com altivez e determinação, estabelecendo através das
premissas da reencarnação que somos sempre herdeiros de nós mesmos; a dita e a desdita são originarias em
nosso próprio comportamento.
É dessa maneira que, mais uma vez reportando ao
Espírito Vianna de Carvalho, podemos nos juntar às
vozes que emanam a fraternidade dos céus e evocando
o extraordinário Mensageiro dos Céus, no transcurso do
aniversário natalício de Allan Kardec, unirmos nossas
vozes e em um coro para dizermos:
- Glória a ti, Allan Kardec! Aqueles que te amamos,
te homenageamos e saudamos, conforme faziam os
cristãos primitivos antes do holocausto em homenagem a
Jesus.
AUGUSTO CANTUSIO NETO
Seara Espírita Joanna de Ângelis
acalentavas no passado, quanto até há pouco. Deixa-te
livre, preparando a terra generosa dos sentimentos, para
que os otimistas, os ativos expressem o perfeito bem de
Deus.
Mantém os que revelam amor e te sentirás envolvido por
incessantes ondas de ternura e afeto.
Conserva os que são de paz e toda a harmonia da vida
ressoará no teu íntimo.
Preserva os que objetivam a saúde e te sentirás forte, pleno, mesmo que, vez por outra, alguma debilidade se te
apresente, não afetando o conjunto.
Pensa em prosperidade, abundância, mas não só de valores materiais, e, sim, dos demais bens de Deus, que são
essenciais à vida para sempre.
JOANNA DE ÂNGELIS

