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Programação de Palestras das Reuniões
Coordenadora

SABADO
10:00 h

Coordenadora

QUARTA-FEIRA
20:00 h

Maria Helena

dia

expositor

Tema referencia

dia

expositor

Tema referencia

01/09

Áurea

Entre duas atitudes

05/09

Evandro

Abortamento

08/09

Evandro

Abortamento

12/09

Francisco

Loucura suicida

15/09

Francisco

Loucura suicida

19/09

Augusto

Dificuldades e impedimentos

22/09

Evandro

Dificuldades e impedimentos

26/09

Lucia Hermetice

Questão de escolha

29/09

Áurea

Questão de escolha

Viver em paz é um grande desafio, pois a presença da violência, que é resultado do instinto
de conservação da vida, leva-nos a atitudes de
agressividade.

A REENCARNAÇÃO E A
CIÊNCIA
Expositor:

Augusto Cantusio Neto

(Seara Espírita Joanna de Ângelis)
02 de setembro de 2007
(Domingo)
10:00h

“A VIDA DE JOSUÉ”

Relatório Financeiro - Acumulado Janeiro/Junho 2007
TITULO

SEDE

NUCLEO

TOTAL

%

CONTRIBUICOES E DOAÇÕES

17.590

17.413

35.004

25

RECEITAS EVENTUAIS

580

3.778

4.358

3

RECEITAS FINANCEIRAS

677

2.600

3.278

2

RECEITAS DIVERSAS

130

3.372

3.502

3

RECURSOS PUBLICOS

0

75.043

75.043

54

RECURSOS FEAC

0

18.637

18.638

13

Expositor:

Dr. Romário de Araújo Mello
(Professor titular de Biologia Celular,
Histologia e Embriologia da PUCCampinas)
23 de setembro de 2007
(Domingo)
10:00h
Local
Seara Espírita Joanna de Ângelis
Rua Dr. João Keating, nº107
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

Quando desfrutamos da
emoção do encontro com a Doutrina Espírita, quando os deveres
passam a ser a norma do comportamento nas nossas vidas,
observamos, algo desencantado, devido as necessidades da
continua renovação de forças,
evitando fracassos e desilusões.
Supomos, a principio, que
todos os nossos problemas
seriam resolvidos advindo a
maior paz e felicidade.
No entanto, eis que retornam fortes e complexos, exigindo a aplicação dos recursos
advindos dos ensinamentos da
doutrina. Retorna a nossa mente
a afirmação do mestre - ”a felicidade não é deste mundo!”
Uma casa espírita, geralmente, nasce do ideal de um
grupo pequeno de idealizadores
e vai crescendo paulatinamente
com agregação de novos companheiros incentivados pelos
mentores, que desejam espaços
para trabalharem.
Assim, com ideais aguçados
concretizam os prédios, nascem
as obras sociais, alavancados
pelo entusiasmo de todos em

torno da obra.
Quando tudo parece na mais
plena normalidade, eis que, os
problemas aparecem apresentando dissabores e preocupações.
É neste momento de reflexão que em todos os níveis de
comprometimento com a casa,
todos devemos nos juntar, a fim
de fortalecer os alicerces dos
ideais e objetivos.
Haja o que houver, devemos
prosseguir trabalhando, sempre
com a mente dirigida a JESUS,
sem olhar para trás e com muita
fé e confiança. Aliás, a obra é
DELE sendo nós os administradores.
Realmente, este é o momento divino de todos os envolvidos
de avançarem e colocar em
prática os ensinamentos assimilados da Doutrina.
Vamos trabalhar, a Seara e o
Núcleo precisam muito dos nossos esforços.

Obrigado Senhor,

Pelas minhas mãos que trabalham,
Quando tantas mendigam.

Sonhar,
Quando há tantos que se revolvem em pesadelos;
Viver,
Quando há tantos que morrem
antes de nascer

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

Viver em Paz (DVD)
Autor: Divaldo Franco

PALESTRAS

EDITORIAL

Vera

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

VII
Não Ambiciones demasiadamente.
“Quem muito abarca, pouco aperta” afirma o refrão popular.
Ambição desmedida enlouquece, quando já não infelicita antes.
Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, certamente, fazendo
falta a outros.
Vida Feliz

Divaldo P. Franco pelo espírito
Joanna de Angelis

TOTAL DAS RECEITAS

18.977

120.843

139.823

100

FUNCIONARIOS E TERCEIROS

10.357

94.793

105.149

75

MATERIAL DE CONSUMO

2.045

30.930

32.975

24

UTILIDADES E SERVICOS

3.780

4.448

8.228

6

OUTRAS DESPESAS

2.556

8.686

11.242

8

Pelos meus braços perfeitos,
Quando há muitos mutilados;

É maravilhoso Senhor,
Ter um lar para voltar,
Quando há tantos que não têm
para onde ir;

IMPOSTOS E TAXAS

657

2.526

3.183

2

Pelos meus olhos perfeitos,
Quando há tantos sem luz;

Sorrir,
Quando há tantos que choram;

19.395

141.383

160.777

115

(418)

(20.540)

(20.954)

(15)

Pela minha voz que canta,
Quando tantas emudecem;

Amar,
Quando há tantos que odeiam;

TOTAL DAS DESPESAS
SUPERAVIT

( DEFICIT )
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Diálogo com Cristo

Muita Paz.
Presidente Elcio Luiz Menni

Sobretudo, ter tão pouco à pedir,
e tanto a agradecer.
Autor desconhecido
Setembro/2007 - Volume 1, edição 7

CONFLITOS INTIMOS

PROJETO HORA DE APRENDER

Quase todos nós, transitando na carne ou habitando os círculos espirituais de suas proximidades, carregamos conflitos íntimos de vário porte. Isto, porque, procedemos do erro
em que nos comprazíamos, rumando para a madrugada de paz que nos comove e incita
ao avanço.
Joanna de Angelis – Rumos Libertadores
O Espírito Joanna de Ângelis nos apresenta alguns aspectos dos conflitos, asseverando que
eles estrugem quais fogos de artifício que apresentam o pavio aceso. E são mesmo assim, tais
como nossas revoltas injustificáveis, expectativas exageradas, exaltações desnecessárias, ansiedade por conquistas desprovidas de valor real. Somos ainda, seres emocionais, margeando as
conquistas da razão, à caminho da intuição. Assim sendo, os conflitos interiores acabam por afetar
o sistema emocional determinando enfermidades de conseqüências desastrosas, e uma vez instaladas essas enfermidades, alguns “reagem com violência, quando deveriam indagar com equilíbrio; outros afrontam com destemor, quando lhes seria lícito enfrentar com amor”. Mas há sempre,
aqueles cujas ações, e não mais reações, acabam por gerar, o que a Medicina chama de cura
auto-induzida, ou ainda, regressão espontânea, ou poderíamos também definir como abandono
dos conflitos íntimos?
O Dr. Bernie Siegel, cirurgião oncologista nos Estados Unidos, fundador da organização EcaP
(Exceptional Cancer Patients), comenta em uma de suas obras, que a maioria das pessoas não
acredita na existência dessas regressões espontâneas, e “erros de diagnóstico” ou “doença bemcomportada” são as explicações mais freqüentes; e, prossegue o cirurgião, o esforço para compreendê-las cientificamente, não tem sido muito grande, pois a classe médica, em geral, sempre atribui o mérito à doença e não à pessoa. E tem razão o cirurgião, pois é bastante comum dizer-se: A
doença regrediu e nunca credita-se ao paciente o mérito da conquista, o que se distancia bastante
das prédicas de Jesus, que sempre avisava aos curados que a fé de cada um os havia curado.
Há, porém, segundo o Dr. Siegel, nos Estados Unidos, um denominado Projeto de Remissão
das Doenças do Instituto de Ciências Noéticas de Sausalito, na Califórnia, onde se tem procurado
estudar o assunto das regressões espontâneas das doenças, através da análise de quatro mil
artigos publicadas por revistas médicas, ao redor do mundo inteiro. Como qualquer artigo pode
trazer informações de múltiplos casos, muito mais de quatro mil exemplos estariam sendo analisados.
Mas, entre os milhares de casos citados, não há praticamente comentário algum sobre as circunstâncias pessoais do paciente. Uma exceção em um determinado artigo, fala de uma paciente
com câncer cervical disseminado, considerada como paciente terminal. Seu estado, porém, mudou
radicalmente quando, segundo palavras do próprio artigo, “seu detestado marido morreu de repente, com o que ela recuperou-se por completo”.
E o Dr. Siegel, a fim de proteger os maridos, esclarece que eliminar os maridos não vai necessariamente curar ninguém. Diz-nos, ainda, que conservava em seu consultório uma sala vazia onde
mantinha doze maridos; e quando uma mulher entrava e dizia: “Aqui está o cara que me fez adoecer”,apontando seu marido, ele poderia dizer-lhe que escolhesse outro marido e largasse o dela.
Todas as mulheres achavam a idéia ótima, mas acabavam ficando com o próprio marido, porque
os velhos problemas eram menos difíceis de serem resolvidos. E descobriram que para curar-se,
eram elas mesmas que tinham de mudar.
Basta-nos mudarmos do conflito interno para a paz interior. E Joanna de Ângelis, mais uma vez,
nos assevera que é fácil a conquista da paz; basta que não ambicionemos em demasia, que corrijamos os ângulos de observação da vida, que amemos e perdoemos, e que nos entreguemos às
mãos de Deus que cuida das “aves dos céus” e dos “lírios do campo” e que, por fim, cumpramos
todos os nossos deveres. Realizemos o nosso oásis interior e não nos escravizemos às coisas
insignificantes, lutemos com as armas da paciência e da confiança a fim de conquistarmos o tesouro incomparável da paz, e que ela, a paz, permaneça em nossos corações, hoje e sempre.
Augusto Cantusio Neto
(Vice Presidente da Área Doutrinária da Seara Joanna de Ângelis)
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Este projeto pertence ao Programa de Apoio
Sócio-Familiar e está sob a responsabilidade da Assistente Social Magaly de Souza Coelho.
O público alvo são as famílias cadastradas na Entidade, os antigos usuários que ainda moram próximo ao
Núcleo e a comunidade em geral.
Tem como objetivo geral criar espaços e condições para ações emancipatórias,
que fortalecerão a autonomia, a inclusão social, a busca de novas formas de ganho, que
contribuirão com a renda familiar.
Proporcionar aos interessados oportunidade de aprendizado em diferentes áreas
de atuação, por meio de encontros, oficinas ou cursos realizados no próprio Núcleo ou através de parcerias são os objetivos específicos deste projeto. O prazo de realização é de
Fevereiro a Dezembro de 2007.
O projeto terá como ações principais:
- a realização de oficinas de vagonite, pintura, artesanato em geral, trabalhos com garrafa pet, ponto
cruz e outros, oferecidas pela Entidade e/ou em
parcerias com o CRAS Campo Belo, outras ONG’s
ou organizações;
- encaminhamento aos recursos comunitários e
programas de capacitação e requalificação profissional, para aquisição de novos conhecimentos, que possibilitem oportunidade de emancipação e aumento de renda (Ex: Cursos de Doces e Salgados, Cozinhe Bem por um Real,
Corte e Costura, etc);
- participação em palestras educativas e informativas sobre os mais diferentes
temas, como: cuidados com a terra/plantio/colheita; questões referentes a atuação dos pais
na educação dos filhos; cuidados e higiene com os alimentos e dicas de nutrição; saúde
bucal e cuidados com os dentes; higiene pessoal; questões sobre saúde do corpo, dentre
outros temas.
Considerando que a comunidade que mora no entorno da Entidade é composta,
na sua maioria, de pessoas sócio-economicamente carentes, faz-se necessário atuar e
contribuir com esse contingente de pessoas, proporcionando meios que lhes garantam
uma certa capacidade produtiva e de auto gestão, para melhoria das condições gerais de
subsistência, e elevação do padrão da qualidade de vida.
O custo geral do projeto está estimado em R$ 20.145,00.

XVII Seminário Espírita
Escola “Joanna de Angelis”
Nos domínios da Mediunidade
Ministrante :- Marcel Cadidé Mariano
Data :- 15 e 16 de setembro
Sábado e Domingo
Local:- Seara Espírita “Joanna de Angelis”
Informações:- (19) 3252-6418/3829-3687/3213-0809

Marcel Cadidé Mariano, Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador e Professor licenciado em
História pela Faculdade de Formação de Professores de
Petrolina/PE; Assistente Jurídico de Menor lotado na 1ª
Vara da Infância e Juventude de Salvador/BA; Funcionário
Público concursado do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia; Professor Titular da Cadeira de Direito da Criança e
do Adolescente da Academia de Policia Militar do Estado da
Bahia; Vice Presidente da Fundação Espírita do Estado da
Bahia; Médium e expositor Espírita; trabalhador do Centro
Espírita Semente da Luz, na cidade de Salvador/BA.
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