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Programação de Palestras das Reuniões
Coordenadora

QUARTA-FEIRA
20:00 h

Sábado
10:00 h

VERA

expositor

Tema referencia

dia

expositor

Tema referencia

04/07

Francisco

Ponte Mediúnica

07/07

Francisco

Ponte Mediúnica

Oração da Criança

Aproxima-se o momento de

sustentação.

Amigo:

contarmos com a participação

Nos próximos dias estaremos

mais efetiva dos amigos e

convidando os prezados amigos

freqüentadores da Seara e do

que ainda não participam do

Núcleo.

quadro social, para que façam

mento, nem me condenes à

Com as mudanças constantes

suas

ignorância ou à crueldade.

nos planos da política social, a

valores dentro de suas possibi-

ausência dos recursos neces-

lidades, ajudando assim para o

sários para suprir as defasa-

equilíbrio financeiro da Seara/

gens financeiras das institui-

Núcleo.

ções, exigem cada vez mais a

Todos unidos fortaleceremos o

criatividade do grupo na busca

“feixe de varas” de que fala

de soluções saneadoras. Assim

sempre o iluminado espírito Dr.

sendo, estamos providenciando

Bezerra de Menezez.

Ajuda-me agora, para que eu

11/07

Áurea

Defesa

14/07

Augusto

Defesa

18/07

Augusto

Seu Hoje, Sua Vida

21/07

Áurea

Seu Hoje, Sua Vida

25/07

Lucia Ermetice

Laços Eternos

28/07

Augusto

Laços Eternos

PALESTRAS

te auxilie depois.
Não me relegues ao esqueci-

Venho ao encontro de tua aspi-

“Regeneração”

“AUTOCONHECIMENTO E EVOLUÇÃO”
(Presidente da Assoc. Brasil. Dos Magistrados Espíritas - Autor das obras “Perispírito” e
“Descobrindo o Espiritismo”)
08 de julho de 2007 (domingo) - 10:00 h

EDITORIAL

Maria Helena

dia

Expositor:- Zalmino Zimmermann
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Coordenadora

ração, do teu convívio, de tua
obra.

Expositor:- Augusto Cantusio Neto

Em tua companhia estou na

(Seara Espírita Joanna de Angelis)

condição de argila nas mãos do
oleiro.

22 de julho de 2007 (domingo) - 10:00 h

Hoje sou sementeira, fragilidade, promessa...

Relatório Financeiro - Acumulado Jan./Abr.2007

Reuniões Públicas
4. feira -20:00 h
- Assistência Espiritual Passes
- Atendimento Fraterno (Entrevistas)
5. feira -20:00 h
- Estudos Sistematizados
Informações na Secretaria
Sábado -10:00 h
- Assistência Espiritual Passes
- Atendimento Fraterno (Entrevistas)
Domingo -10:00 h
- Divulgação Doutrinária
- Palestras Conforme Calendário
Seara Espírita Joanna de Ângelis
Rua Dr. João Keating, nº107
Botafogo -Campinas/SP
CEP 13070-230
Tel: (19) 3213-7856 - 3213-0809
searaespirita.angelis@bol.com.br

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

TITULO

SEDE

NÚCLEO

TOTAL

%

Amanhã, porém, serei tua própria realização.

Contribuições e
Doações

11.766

14.577

26.343

28

Corrige-me com amor, quando a

Receitas Eventuais

580

3.252

3.832

4

caminho, para que a confiança
não me abandone.

Receitas Financeiras

443

1.827

2.270

2

Receitas Diversas

0

2.252

2.252

2

Recursos (Municipal,
Estadual e Federal)

0

47.646

47.646

51

Recursos FEAC

1

11.892

11.893

13

Total das Receitas

12.790

81.447

94.237

100

Despesas com Funcionários e Terceiros

6.700

55.971

63.671

68

Encargos Sociais e
Benefícios

364

3.596

3.960

4

Material de Consumo

1.408

24.403

25.811

27

Utilidades e Serviços

2.515

3.185

5.700

6

sombra do erro envolve-me o

Protege-me contra o mal.
Ensina-me a descobrir o bem,
onde estiver.

inscrições

oferecendo

ajuda de profissionais ligados
ao terceiro setor, para alavancar projetos de viabilidade de

Presidente Elcio Luiz Menni

A Seara Espírita estará comemorando seus 20 anos e o
Núcleo Jerônimo Mendonça 10 anos, participem do Jantar Dançante Comemorativo de Aniversário.
Convites a venda na secretária.

Não me afastes de Deus e
ajuda-me a conservar o amor e
respeito que devo às pessoas,
aos animais e às coisas que me
cercam.
Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência.
Tenho tanta necessidade do teu
coração quanto a plantinha da
água para prosperar e viver.
Dá-me tua bondade e dar-te-

Outras Despesas

1.596

5.584

7.180

8

Imposto e Taxas

301

2.013

2.314

2

De ti depende que eu seja pior

Total das Despesas

12.884

94.752

108.636

115

ou melhor amanhã.

SUPERAVIT
(DEFICIT)

(94)

(14.305)

(14.399)

(15)

Julho/2007 - Volume 1, edição 5

ei cooperação.

Emmanuel
(Francisco Candido Xavier)
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Com Deus Sempre
Em qualquer circunstância, na dor ou na felicidade, no abandono ou no amor, na glória ou no insucesso Deus é o
pai amoroso de todos os instantes, velando e zelando, paciente e incansável, desde antes dos tempos e dos espaços
a favor de todos nós.
Joanna de Angelis – do livro Rumos Libertadores.
Bem aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É assim que Jesus se refere àqueles que um dia
verão a Deus. Nós, ao menos por enquanto, procuramos conhecer o melhor que pudermos a respeito de Deus.
Nessa busca de mais conhecimento a respeito de Deus, sem nos perdermos no labirinto das presunções humanas,
e no que se refere à nossa atual condição humana, podemos contar com três ramos de conhecimento: a Ciência, a
Religião e a Filosofia; sim, porque todo o conhecimento da humanidade, se bem o analisarmos, se concentra nesses
três ramos.
Iniciando-se pela Ciência, em especial a Astrofísica, ela nos mostra um Universo de números mirabolantes. O
denominado Big-Bang, que teria dado origem a todo o Universo, ao menos o Universo conhecido, teria ocorrido a
aproximadamente 15 bilhões de anos. Nesse princípio universal, tudo estaria represado no que os cientistas chamam de óvulo energético ou singularidade, cujas dimensões seriam bilhões e bilhões de vezes menores do que um
núcleo de um átomo. Há, então, uma súbita expansão ou explosão – como se referem alguns – de alguns bilionésimos
de segundo para que o Universo entrasse na chamada era inflacionária, quando passou da singularidade para o
tamanho de uma laranja e em seguida, em um crescimento mais lento, aumentando até hoje. Para que tenhamos
uma idéia, o Universo cresceu mais entre a partícula elementar e o tamanho de uma laranja, do que do tamanho de
uma laranja até sua extensão atual. Mas, aí reside uma constatação interessante, pois a partir dessa expansão ou
explosão inicial, os estilhaços lançados em todas as direções poderiam ter sido caóticos, desordenados, e o que
intriga a Ciência é que os componentes desse Universo nascente obedecem a uma ordem rigorosa desde a fase
inicial, o que leva alguns cientistas a afirmar que tudo se passa como se o homem tivesse nascido em um Universo
feito para ele, intencionalmente construído na sua medida, como se prepara o quarto de uma criança que vai nascer. E esse Universo conhecido, vai nos mostrando sua face visível de 100 bilhões de galáxias, onde somente a
nossa galáxia, a Via Láctea, é portadora de 400 bilhões de sóis. Mas a aceitação explícita da existência de Deus,
segundo a maioria dos cientistas seria o fim da Cosmologia, e eles rejeitam sistematicamente a idéia que denominam de hipótese teológica.
Aí, então, desembocamos nos segundo ramo do conhecimento humano, a chamada Religião, a qual em sua estrutura ocidental, crê no que podemos denominar Deus antropomórfico, ou seja, antropo-homem e mórfico-forma, ou
seja, Deus na forma de homem, sujeito às mazelas e sentimentos humanos, tais qual o ódio, a violência, a intriga.
Não é à toa que os cientistas rejeitam a hipótese teológica, pois dentro dessa hipótese que podemos chamar judaíco-cristã, ela sustenta a criação do mundo em seis dias, em que o homem teria sido criado no sexto dia do barro da
Terra e recebido o sopro divino nas narinas. No entanto, para que não se sentisse solitário, Deus retirou uma sua
costela e criou a mulher, sem que houvesse aplicado nela o sopro divino, o que causou durante muitos séculos a
idéia de que a mulher seria desprovida de alma. Essas mesmas hipóteses ainda sustentam que as calamidades que
recaem sobre a Humanidade devam ser debitadas ao pecado original, e que Adão teria fugido às suas responsabilidades, debitando a causa de tudo à sua mulher Eva. Na realidade existem, ainda, outras tantas hipóteses nesse
sentido, desprovidas de fundamentos da lógica e da razão.
Os filósofos, por sua vez, embora conheçam muito bem as conquistas científicas e os dogmas religiosos, lutam
entre a negação de Deus ou a existência de Deus através do pensamento, disseminando pela palavra argumentos
convincentes a favor do materialismo ou do espiritualismo, conforme o interesse ou convicção de cada um. Alguns
como Augusto Comte, autor do Positivismo, pela mesma época do Espiritismo, presumia que deveríamos aposentar
Deus; outros, tal como Nietzsche, entendeu que Deus havia morrido. Outros, mesmo concebendo a existência de
Deus, se perdem em pensamentos panteístas ou mesmo labirintos insondáveis pela capacidade humana de entendimento.
E a Ciência, a Religião e a Filosofia espírita, o que nos diz a respeito da Inteligência Suprema do Universo, Causa
Primária de todas as coisas? Herculano Pires, nos assevera que à luz da doutrina espírita, a prova existencial de
Deus decorre naturalmente de três fatores absolutamente incontestáveis, e que são: 1- a existência inata da idéia
de Deus no homem, manifestando-se universalmente através da lei de adoração, que levou todos os povos, em
todos os tempos, a adorar um Poder Supremo; 2 - a lei de causa e efeito, que mostra a impossibilidade de efeitos
inteligentes sem uma causa inteligente e 3 - a insuperável inteligência da estrutura total da Natureza, em seus
mínimos detalhes, revelando a imanência cósmica de um poder inteligente.
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Somente para encerrarmos, vale aqui pequeno comentário à respeito da insuperável inteligência da estrutura
total da Natureza que opera as condições de vida na Terra, esse planeta que alberga nossos espíritos na caminhada evolutiva. O planeta viaja no Cosmo a uma velocidade de aproximadamente 1600 quilômetros por hora, o
que não é um acaso e sim uma lei matemática de equilíbrio para sustentar a vida na forma que a conhecemos,
pois, se por acaso, a Terra movimenta-se a uma velocidade de 160 quilômetros por hora, a vida como a conhecemos seria impossível, isto porque os dias seriam de 120 horas e as noites de 120 horas; logo um Sol de 120
horas queimaria toda a vida vegetal do planeta e ameaçaria toda a vida humana, que depois as 120 horas de
sombra iriam encarregar-se de destruir pelo frio. Portanto, alguma Fonte de Inteligência Suprema estabeleceu
uma lei de equilíbrio para que esse se verificasse na Vida conhecida.
Augusto Cantusio Neto (vice Presidente da Área Doutrinária da Seara Joanna de Ângelis)

Quem pode destinar parte do Imposto de Renda Devido, ao NÚCLEO
ASSISTENCIAL JERÔNIMO MENDONÇA:

PESSOA FÍSICA que possuir imposto de renda à pagar ou à restituir apurado na declaração de renda
anual—MODELO COMPLETO, poderá até o ultimo dia útil bancário de 2007, ou seja, 28/12/2007,
efetuar a destinação ao Núcleo Assistencial Jerônimo Mendonça de até 6% (seis por cento) do imposto de renda devido, conforme estabelece o § 1º , item 1 do artigo 87 do Regulamento do Imposto de
Renda.
PESSOA JURIDICA com declaração de renda e apuração do imposto com base LUCRO REAL, poderá destinar ao Núcleo Assistencial Jerônimo Mendonça até 1% (um por cento) do imposto devido,
conforme Decreto Federal nº 794, de 05/04/1993.
Contribua com essa causa, pois de qualquer forma o imposto devido sairá de seu bolso ou do caixa
de sua empresa e com esta destinação você assegurará muitas ações sociais praticadas em favor
das muitas Crianças e Adolescentes do NÚCLEO ASSISTENCIAL JERÔNIMO MENDONÇA.

Calendário das Atividades no Núcleo no período de
Julho e Agosto/2007

O NÚCLEO ASSISTENCIAL JERÔNIMO
MENDONÇA realizará no dia 13/07 em

Dia 14/07 - Grande Festa Julina para as crianças e
jovens do Núcleo.Estamos precisando de doações
de leite, salsicha, pão para cachorro quente, doces
juninos, refrigerante e prendas para a pesca e boca
do palhaço.

suas dependências um bazar para os seus
usuários, para tal aceitamos doações de:
roupas, sapatos, utensílios do lar, artigos
de cama e banho e objetos em geral.

Dia 18/07 - Reunião com famílias -15:30 h
Dia 20/07 - Festa de aniversário – Aniversariantes
do mês de Julho
Período de férias: de 23/07 à 03/08/2007.

Contamos com a participação de todos.
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