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EDITORIAL

De volta à Terra, Neio Lúcio é Arthur Joviano, cujo núcleo familiar conta com personagens
descritos nos romances 50 Anos Depois e Renúncia. Desencarnando em 1934, inicia contato
com a família através de Chico Xavier, em mensagens inéditas, ora publicadas. O volume traz
nota do editor informando que o Espírito Emmanuel encontra-se reencarnado no interior do
estado de São Paulo desde o ano 2000.
Dissertações - 674 págs. 14x21 cm
Vinha de Luz - Livro- - Espírita - Cód. 13487

Autores Diversos (autor)
Essa edição traz como matéria de capa o artigo "150 anos de O Livro dos Espíritos". Contém
ainda, registro dos principais acontecimentos espíritas no Brasil e no mundo, ou relacionados à
Doutrina (fatos mediúnicos, do cinema, da TV, noticiário geral) e estudos, reportagens, mensagens, biografias, literatura, pesquisas históricas, com a participação de renomados colaboradores.
Documentário - 224 págs. 13,5x18,5 cm
Ide - Livro - Espírita - Cód. 14362

Encontro com a Paz e a Saúde
Joanna de Ângelis reintera seus profundos conhecimentos de Psicologia Transpessoal, analisando as nuanças da alma humana, dissecando-lhe os sentimentos e as profundas transformações pelas quais passa o ser desde os primórdios da sua existência na Terra até os dias atuais.
Analisa temas de grande interesse e repercussão, tais como: crises existenciais, sociais e
gerais, autodesamor, machismo, feminismo, separações litigiosas e harmônicas, felicidade,
sexualidade, consciência e vários outros, contribuindo com suas sábias orientações e conselhos a quantos estejam experienciando na vida momentos de conflitos e angústias.
Editora: Editora Leal
Páginas: 240
Tamanho: 14x21

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

Do Copo Descartável
Seara Joanna de Ângelis
Para café e água.

Da Festa Junina das crianças do Núcleo

Fubá, amendoim, pipoca, queijo ralado, coco ralado, sucos e doces
juninos.
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Domingo -10:00 h
- Divulgação Doutrinária
- Palestras Conforme Calendário

que tem necessidade imensa de

Dia 15/06/2007
das 14 ás 17:00 h.
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sociedade.

Quando

Kardec

questionou

o

uma palavra de carinho, de um

espírito Erasto, como caracterizar

gesto de ternura, da convivência

os espíritos verdadeiros - Erasto

com o amor. Nós os espíritas, que

com a sabedoria que lhe era pecu-

mourejamos nessas instituições,

liar ofereceu o mapa de identifi-

temos a oportunidade de acompa-

cação: “ Reconhecer-lhos-eis pelo

nhar os filhos de calvário batendo

principio da verdadeira caridade

à nossa porta em face de outras

quem ensinarão e praticarão: reco-

estarem cerradas, não nos permi-

nhecer-lhos-eis pelo número de

tindo negar-lhes abrigo.

aflitos a que levam consolo; reco-

Como nos preparar para esta
Local:- Hotel Park Tower

IV

Campanha

Ensina-nos a veneranda Joanna
de Angelis que a liberação das

O Centro Espírita, é a célula

Chá das Abelhinhas

Divaldo Franco

Rua Dr. João Keating, nº107
Botafogo -Campinas/SP
CEP 13070-230
Tel: (19) 3213-7856 - 3213-0809
searaespirita.angelis@bol.com.br

4. feira -20:00 h
- Assistência Espiritual Passes
- Atendimento Fraterno
(Entrevistas)
5. feira -20:00 h
- Estudos Sistematizados
Informações na Secretaria

Anuário Espírita 2007

Seara Espírita Joanna de Ângelis

Reuniões Públicas

grande tarefa? Estudando!!!
A Seara através do Depto. De
Doutrina, tem desenvolvido grande
esforço, dando oportunidade através do ESDE (Estudo Sistematiza-

nhecer-lhos-eis pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal; reconhecer-lhoseis finalmente, pelo triunfo de
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Jamais te irrites.
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A paciencia te auxiliará a tudo
vencer.

se aproxima com a chegada da

revelação,

transformação do planeta de expi-

literatura ESPIRITA em todas as

ação para regeneração.

ocasiões e oportunidades.

Ela ensina a técnica de como
se deve aguardar, quando
não se pode ter
imediatamente o que deseja.

Vida Feliz
Divaldo Franco
pelo espírito
Joanna de Ângelis

A par desse grande esforço a

embebendo-nos

da

Presidente - Elcio Luiz Menni
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Relatório Financeiro - Acumulado Jan./Mar.2007
Titulo
Contribuições e Doações

SEDE

NÚCLEO

TOTAL

%

8.320

12.331

20.651

Receitas Eventuais

580

1.881

2.461

3

Receitas Financeiras

327

1.435

1.762

2

Receitas Diversas

0

1.692

1.692

2

Recursos Municipais

0

7.802

7.802

11

Recursos Estaduais

0

2.838

2.838

4

Recursos Federais

0

24.477

24.477

34

Recursos FEAC

1

9.563

9.565

13

Total das Receitas
Despesas com funcionários

9.228

62.021

71.249

29

100

3.002

13.148

16.150

23

261

1.066

1.328

2

Material de Consumo

1.087

18.960

20.047

Utilidades e Serviços

1.775

2.025

3.800

5

Serviços de Terceiros

1.940

29.375

31.314

44

Outras Despesas

1.183

4.208

5.391

8

16

1.193

1.209

2

259

1.352

1.610

2

Encargos Sociais

Benefícios a Funcionários
Impostos e Taxas

28

Total das Despesas

9.521

71.328

80.849

113

SUPERAVIT(DEFICIT)

(923)

(9.307)

(9.600)

(13)

MENSAGEM
SENHOR
Que os teus
ensinamentos de
luz ocupem sempre
a minha mente.

Que as minhas
mãos estejam sempre a serviço da tua
seara, que é grande,
e os seareiros poucos.
Assim seja.

Armando F. Oliveira
ORAÇÃO É LUZ Preces e
Mensagens Espíritas

Programação de Palestras das Reuniões
Coordenadora

QUARTA-FEIRA

MARIA HELENA

PROGRAMA DE APOIO SÓCIO-EDUCATIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
106

Coordenadora
VERA

dia

expositor

Tema referencia

dia

expositor

Tema referencia

02/06

Augusto

Inveja

06/06

Áurea

Conquista do Si

09/06

Evandro

Depressão

13/06

Evandro

Libertação Pessoal

16/06

Francisco

Ansiedade

20/06

Augusto

O Ser Emocional

23/06

Áurea

Medo

27/06

Lucia Ermetice

Transtornos
Comportamentais

30/06

Augusto

Orgulho

-

PROJETO PARA UMA VIDA MAIS
SAUDÁVEL I

Tem como público alvo usuários de 6 a 18 anos
e está sob a responsabilidade da Terapeuta Ocupacional Cláudia Maria M. Villela Falsetti.

Que as tuas
vibrações de amor
sejam uma constante em meu coração.

Obs.:- números arredondados.

SABADO

Núcleo Assistencial
Espírita Jerônimo Mendonça

105 - PROJETO OUTROS CAMINHOS
Tem como público alvo usuários de 14 a 18 anos
e está sob a responsabilidade da Pedagoga Vanessa Aparecida Miguel.
Tem como objetivo geral o encaminhamento de
jovens a cursos profissionalizantes/técnicos, cursos extracurriculares e oficinas educativas, como
por exemplo: panificação, costura industrial, desenho, funilaria e pintura, e outros.
O projeto foi implantado devido a um esforço
articulado com instituições de ensino que possam
proporcionar melhorias e ampliação das qualificações profissionais. Tem como meta e objetivos
específicos, formar futuras gerações com escolaridade mais avançada e melhor qualificada para o
enfrentamento do desenvolvimento econômico e
social e também ampliar suas possibilidade de
inserção no mercado de trabalho.
O período de realização é de fevereiro a dezembro/2007 e tem um custo geral para a realização
de R$ 21.879,00.

Ações que eram desenvolvidas na Entidade
Social de forma separada, compõem hoje este
projeto, que tem como objetivo geral oferecer
espaços e oportunidades de aprendizado, para que
as crianças e os adolescentes tenham atitudes
mais responsáveis nas questões relativas a saúde,
buscando a melhoria na qualidade de vida, estando
eles em qualquer estágio do ciclo de vida.
Sabe-se que saúde e educação têm um vínculo
estreito, sendo necessário um trabalho articulado
para a efetivação dos objetivos da instituição. As
ações assistenciais referentes ao cuidado com a
alimentação, higiene e saúde não podem estar
desvinculadas do trabalho de orientação e formação das crianças e adolescentes que freqüentam o
Núcleo. Por isso, o presente projeto justifica-se
na medida em que pretende articular ações distributivas e compensatórias a ações sócio-educativas
que auxiliem na orientação dos usuários, levandoos a uma vida melhor.
Serão realizados atendimentos odontológicos,
de terapia ocupacional e de orientação sexual,
além de palestras informativas e educativas, no
período de Fevereiro a Dezembro de 2007.
O custo geral do projeto está estimado em R$
24.608,00.

PALESTRAS
“EGOISMO”

“CONSCIÊNCIA”

Expositor:- Dr. Jamiro Wanderley

Expositor:- Augusto Cantusio Neto

(Médico e Professor de Clínica Médica da UNICAMP e
Mágico)

(Seara Espírita Joanna de Angelis)

10 de junho de 2007 (domingo) - 10:00 h

24 de junho de 2007 (domingo) - 10:00 h

LOCAL: R. DR. JOÃO KEATING, 107 – BOTAFOGO – CAMPINAS - MAIORES INFORMAÇÕES: (19) 3213-0809 ou 3213-7856
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