Boletim Informativo

Programação de Palestras das Reuniões
Coordenadora

QUARTA-FEIRA
20:00 h

Coordenadora

Sábado
10:00 h

VERA

dia

expositor

Tema referencia

dia

expositor

Tema referencia

01/08

Evandro

Você é

04/08

Evandro

Você é

08/08

Francisco

Humildade Real

11/08

Áurea

Humildade Real

15/08

Lucia

Religião e preconceitos

18/08

Evandro

Religião e preconceitos

22/08

Augusto

Recursos Terapêuticos

25/08

Francisco

Recursos Terapêuticos

29/08

Áurea

Entre duas atitudes

“SEXO E DESTINO”

5. feira -20:00 h
- Estudos Sistematizados
Informações na Secretaria

(Exposição da obra de André Luiz - Projeto Slide)

Expositor:- Américo Sucena

(Assoc. dos Divulgadores Espíritas de São Paulo/Soc. Esírita Mãos Unidas de São Paulo)

26/08/2007 (Domingo) - 10:00h

Oficinas e Apresentações
Com renomados expositores
* inscrições a partir de 10 de agosto
Atividades Infantis
Recreação e teatro com Grupo Persona
Apresentações Musicais
Praça de Alimentação
Entrada Franca
Rua Irmã Serafina, 674
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

Relatório Financeiro - Acumulado Jan./Maio.2007
TITULO

SEDE

NUCLEO

TOTAL

%

CONTRIBUICOES E DOAÇÕES

14.748

16.777

31.525

27

RECEITAS EVENTUAIS

1.040

3.439

4.479

4

585

1.827

2.412

2

RECEITAS DIVERSAS

0

2.812

2.812

2

RECURSOS PUBLICOS

0

60.174

60.174

51

RECURSOS FEAC

0

16.231

16.233

14

TOTAL DAS RECEITAS

16.373

101.260

117.635

100

FUNCIONARIOS E TERCEIROS

8.457

78.996

87.452

74

MATERIAL DE CONSUMO

1.863

26.918

28.781

24

UTILIDADES E SERVICOS

3.154

3.755

6.908

6

OUTRAS DESPESAS

2.215

7.038

9.252

8

IMPOSTOS E TAXAS

614

2.135

2.749

2

16.303

118.842

135.142

115

70

(17.582)

(17.507)

(15)

RECEITAS FINANCEIRAS

TOTAL DAS DESPESAS
SUPERAVIT

( DEFICIT )

Reuniões Públicas
4. feira -20:00 h
- Assistência Espiritual Passes
- Atendimento Fraterno
(Entrevistas)

PALESTRAS

4º Festival do Livro Espírita
CEAK - 69 anos
15 de setembro(sábado) - 8:30 às
18h
Feira de Livros
Mais de 1200 títulos com desconto

EDITORIAL

Maria Helena
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Sábado -10:00 h
- Assistência Espiritual Passes
- Atendimento Fraterno
(Entrevistas)
Domingo -10:00 h
- Divulgação Doutrinária
- Palestras Conforme Calendário

O mês de agosto é de muita importância para a nossa
instituição. É o mês que comemoramos os aniversários
da fundação da Seara e do
Núcleo Jerônimo Mendonça.
No próximo dia 8, a Seara
estará completando 20 anos
e o Núcleo, 10 anos de atividades, vencendo desafios na
luta permanente para oferecer o melhor em cada atividade.
Voltamos sempre os nossos pensamentos à incansável equipe espiritual que conosco assume as responsabilidades dos trabalhos, não se
fartando a todo e qualquer
momento em trazer estímulos
e orientações.

Com a situação política e
social que estamos atravessando temos chamado a participação dos nossos freqüentadores a fim de podermos
continuar oferecendo o melhor atendimento.
Assim, vamos contar com a
presença de todos em nosso
jantar comemorativo que vamos realizar no próximo dia
24 de agosto.
A participação pode ser
feita com a aquisição dos
convites ou na oferta de mantimentos que serão oferecidos
no cardápio.
Irmanados sempre nos
mesmos ideais, estaremos
fortalecendo a nossa doutrina.
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.
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ENTUSIASMO E AÇÃO CONSCIENTE
O êxito que te explode na alma em canção de alegria, não te constitua fermento
de vaidade. Recorda o ensino de Jesus, quando afirma: “Digno é o trabalhador do seu
salário”, estimulando-te a produzir mais.
Joanna de Angelis – Rumos Libertadores
Muitas vezes somos tomados por um grande entusiasmo ao abraçarmos um ideal. È
mesmo muito bom que assim ocorra. No entanto, além do entusiasmo, é preciso que esse
seja acompanhado de ações conscientes, uma vez que, o êxito que se obtenha de inicio,
não se transforme em fermento de vaidade.
Para abordarmos essa proposta que a mentora Joanna de Ângelis nos traz à luz,
procuramos buscar alguém de entusiasmo e ação consciente. Para isso, torna-se necessário
façamos pequena viagem à Galiléia de há quase dois mil anos atrás.
Vamos, então, nos deparar com uma cidade deslumbrante, centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Para lá recorriam mercadores e aventureiros de todo o Oriente. A cidade estava reclinada sobre as bordas do Mar da Galiléia ou Lago de Genesaré, e
despontava-se pelas torres que possuía, que em hebraico eram denominadas migdol, que
lhe deram origem ao nome: Magdala. Sim, falamos de Maria de Magdala, uma bela mulher
que tornara-se muito rica vendendo ilusões, mas que sofria de tremenda soledade. De coração generoso, gostava de ajudar e por ser infeliz compreendia a dor dos sofredores e se
apiedava da aflição dos desditosos.
Bastou um diálogo breve com aquele Meigo Rabi Galileu, e na manhã seguinte toda
Magdala soube da notícia da conversão da pecadora. Distribuíra tudo quanto possuía e iniciava uma nova vida. Sabemos da difícil decisão de Maria de Magdala em trocar a sua vida
festiva onde vivia os prazeres mundanos, pela busca do esclarecimento espiritual. ela acompanhou Jesus em seu ministério tanto quanto lhe fora possível fazer. Mas após a ascensão
de Jesus, quando os apóstolos preparavam sua partida em direção ao seu ministério, Maria
solicita a Simão Pedro que a leve também. Porém, tendo em vista alguns impeditivos de
natureza diversa na ocasião, ela permanece em Dalmanuta, cidade vizinha a Magdala.
Sai a pedir oportunidade de trabalho, mas a sociedade é implacável, e não lhe permitindo libertar-se de sua injunção moral em função dos seus tempos passados, como vendedora de ilusões, lhe negam a oportunidade. Sem recursos nem roteiros permanece quase
três dias a mendigar. No terceiro amanhecer, ela vê um grupo de infelizes que caminhava
pela praia. Todos eles trôpegos e marcados, arrimando-se uns sobre os outros. Estavam à
procura de Jesus de Nazaré e, ao acercarem-se de Maria de Magdala, lha informam serem
leprosos da Síria que O procuravam em busca da cura para seus males. Maria lhes dá a
triste notícia da partida do Mestre e observa naqueles semblantes cansados, a tristeza estampada. Maria, então, lhes fala docemente sobre Jesus, conta-lhes de sua própria conversão e o quanto desejava tornar-se um lago límpido para refletir a estrela luminosa Daquele
que trouxera ao mundo o Reino de Deus.
Eles a ouviram o dia inteiro, e pela manhã do novo dia, foram expulsos pelas autoridades locais, para que se dirigissem ao local adequado aos leprosos. Maria, enquanto eles
se afastavam, sentiu-se tão só, tão sem família, e olhando para aqueles que a tinham ouvido
e respeitado, movida por um grande impulso, gritou-lhes: Esperai por mim! Saiu correndo e
abraçou a todos, passando a viver no vale dos infelizes junto aos leprosos. A partir de então,
quando a tarde chegava, ela subia em um pequeno aclive e olhando a multidão de infelizes,
costumava dizer-lhes: Vós, os leprosos... e falava-lhes de Jesus. Quase dez anos depois, ao
banhar-se em uma cascata, uma pétala de rosa toca-lhe uma mancha que lhe pareceu insensível em seu corpo. Cravando no local uma pequena pedra, nada sentiu. Maria sorriu.
Naquele dia, inicia sua tradicional fala dizendo: Meus irmãos, nós os leprosos... e falou-lhes
de Jesus, ali permanecendo em total entusiasmo e ação consciente.
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È importante o entusiasmo, mas o entusiasmo e a ação consciente certamente nos
levará a encontrarmos a plenitude da vida, e essa plenitude somente será alcançada, vivendo-se por três condições fundamentais: a consciência tranqüila, a conduta reta e o coração em paz. Certamente quando nos encontrarmos em total entusiasmo e em ação consciente, os pedrouços do caminho serão menores e mais fáceis de serem transpostos.
Augusto Cantusio Neto
(Vice Presidente da Área Doutrinária da Seara Joanna de Ângelis)

PROJETO FAMÍLIA E CIDADANIA
Este projeto pertence ao Programa de Apoio Sócio
-Familiar e consiste na oferta de serviços continuados
de
Proteção
Social Básica
de assistência
social, às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade
social, decorrente da pobreza e/ou fragilização
dos vínculos afetivos. Ele acontece através da
parceria realizada com a Prefeitura Municipal de
Campinas nas ações desenvolvidas em conjunto
com o CRAS - Campo Belo, nas ações do Programa de Atenção Integral a Família – PAIF e outros
programa sociais.
O público alvo é a comunidade que reside nos
bairros priorizados pelo CRAS em decorrência do
risco social no qual estão inseridos: Jardim Campo Belo I e II, Jardim Fernanda I e II, Jardim Itaguaçú I e II, Jardim Marisa I e II, Cidade Singer I e II, localizados na região Sul do
município de Campinas, Administração Regional 6.
Como objetivo geral visamos potencializar as famílias e a comunidade de referência, possibilitando a geração de novas oportunidades de inserção social, criando espaços e condições que fortaleçam a autonomia, os vínculos afetivos, o resgate das relações de cooperação, contribuindo para melhoria da qualidade de vida. Como objetivo específico desenvolveremos ações preventivas e de orientação familiar através de grupos psico-sócioeducativos para famílias, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, gestantes, puerperais,
jovens pais e mães, mulheres e terceira idade; oficinas de artesanato e oficinas profissionalizantes, visando estimular o acesso desta população às diversas formas de geração de
emprego e renda, como condição fundamental para a sua auto-sustentação. Além disso,
pretendemos contribuir para estudos e pesquisas a
partir do trabalho desenvolvido, visando oferecer subsídios para a SMCTAIS, Conselho e outros órgãos,
contribuindo para a elaboração de políticas públicas.
A profissional responsável é a Assistente Social Magaly de Souza Coelho, que atua como Assistente Social e Coordenadora deste projeto no Núcleo.
O custo geral do projeto está estimado em R$
33.392,00.
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