Reuniões Públicas - Palestras das Reuniões - Divulgação Doutrinária
Assistência Espiritual - Passes

20:00 h

Quarta-feira
Expositor

Tema das Palestras

07/11

Áurea

Seja compreensivo

14/11

Evandro

Feminismo

21/11

Lucia Hermetice

Aprender e ensinar

28/11

Augusto

Vida sadia

Quinta-feira

20:00 h

EDITORIAL
CARIDADE

Estudo Sistematizado (informações na secretaria)
Assistência Espiritual - Passes

10:00 h

Sábado

Atendimento Fraterno (Entrevistas)

Expositor

Tema das Palestras

03/11

Augusto

Toxicomania

10/11

Áurea

Seja compreensivo

17/11

Evandro

Feminismo

24/11

Francisco

Aprender e ensinar
10:00 h

Domingo

Tema das Palestras

Leila Rocha Abreu
Grupo Espírita Casa do Caminho Psicóloga Clínica, com formação em
Psicodrama, Psicologia Transpessoal e
Terapia Regressiva Integral

25/11

Augusto Cantusio Neto
(Seara Espírita Joanna de Ângelis)

“SUSTENTABILIDADE E CONSCIÊNCIA”

“BASES CIENTÍFICAS DO ESPIRITISMO”

Relatório Financeiro - Acumulado Janeiro/Agosto2007

Seara Espírita Joanna de Ângelis

TITULO

SEDE

NUCLEO

TOTAL

%

CONTRIBUICOES E DOAÇÕES

25.296

19.277

44.572

22

580

20.393

20.973

10

1.129

3.027

4.156

2

RECEITAS EVENTUAIS
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS DIVERSAS

130

3.932

4.062

2

RECURSOS PUBLICOS

0

109.757

109.757

53

RECURSOS FEAC

0

23.410

23.411

11

TOTAL DAS RECEITAS

27.135

179.796

206.931

100

FUNCIONARIOS E TERCEIROS

14.531

132.313

146.845

71

MATERIAL DE CONSUMO

2.255

37.675

39.930

19

UTILIDADES E SERVICOS

5.079

5.934

11.013

5

OUTRAS DESPESAS

3.680

11.797

15.477

7

958

2.964

3.922

2

TOTAL DAS DESPESAS

26.503

190.683

217.187

105

SUPERAVIT ( DEFICIT )

632

(10.887)

(10.256)

(5)

IMPOSTOS E

TAXAS

Vamo s
ju nto s
entender a caridade.
Muitas pessoas se escusam a
praticar a abençoada virtude da
caridade, justificando ausência de
recursos materiais, através dos quais
somente poderiam ajudar e auxiliar.
Dizem encontrar-se em dificuldades econômicas, o que lhes constitui motivo de inquietude e aflição.

Divulgação Doutrinária

Expositor

11/11

Boletim Informativo

Atendimento Fraterno (Entrevistas)

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

Livros
Espíritos Quem são?
O que Fazem?
Onde Estão?
Por que nos
Procuram?
Orson Peter Carrara
Compreender o tema para não temer e
inteirar-se de uma perspectiva nova
são os objetivos desta obra.
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Pensam, que a caridade é somente doação de valores amoedados, de contribuições financeiras,
esquecendo-se do sentido e do significado real da celeste virtude.

brilhar sem termo na sombra dos
sofrimentos humanos, iluminando
os necessitados.
É o amor que se expande e se
santifica, abençoando as regiões
pantanosas, que se veste de flores, e
o deserto, que se transforma em
pomar.
Toda vez que o amor se compadece e se dispõe a servir, a caridade
libera o perfume da sua presença e
transforma o gerador de aflição.
Caridade sempre, sem recriminação nem impaciência.
Caridade em todos os momentos, porquanto ela tem cabimento
em todas as circunstância.

A caridade realmente transcende a doação de coisas ou de valores,
embora essas expressões tenham
grande significado para quem as
oferece tanto quanto para aqueles
que as recebe.

Vamos nos tornar felizes e
agradecer a Jesus que é nosso emérito governador, ajudando e ajudando-nos com a iluminação interna do
amor, que é a alma da caridade.

A caridade é luz mirífica a

Presidente Elcio Luiz Menni

IX
Mantém o teu controle emocional em todas as situações.
Sistema nervoso
vida em desalinho.

alterado,

Se dificuldades ameaçarem o
teu equilíbrio, utiliza-te da oração.
A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da
alma.
Vida Feliz
Divaldo P. Franco pelo espírito

Joanna de Angelis

A TUA
COLABORAÇÃO É
IMPORTANTE
Participe do nosso
quadro associativo
- informações na
secretaria -

Filho de Deus
Multiplicaram-se através dos
tempos, variados
conceitos a respeito de Deus.
Por mais complexos, tornaram-se
insuficientes
para expressar toda grandeza do
Criador.
Somente Jesus logrou fazê-lo com
perfeição,
utilizando-se de uma linguagem
simples, no entanto
portadora de alta carga racional
e emocional,
chamando-O de Pai..

O designativo excelente preenche
todas as lacunas
deixadas por outras definições e
referências.
Deus é o Pai Criador,o Genitor
Divino,
a Causa Incausada de todos os
seres e de todas
as coisas. Tu és filho de Deus, cujo
amor inunda
todo o universo e se encontra presente
nas mais íntimas fibras de teu ser.
Tens por fatalidade na vida: a
plenitude!

Lográ-la, de imediato ou mais
tarde, dependerá
do teu livre-arbítrio.
Por isso, empenha-te no sentido
de conseguir
êxitos aos teus empreendimentos íntimos,
mesmo que a custas de sacrifícios,
recordando-te sempre que,em
qualquer
situação, Deus está contigo.
Joanna de Angelis
Psicografado por Divaldo
Pereira Franco
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INSATISFEITO MAS PERSEVERANTE
Necessário e urgente que faças uma revisão de
conceitos. A posse, normalmente esmaga aquele
que se supõe possuidor. Jóias, dinheiro, moradas,
objetos, apesar de necessários, em certas ocasiões,
transitam de mãos, não raro sobrevivendo aos seus
enganados possuidores.
Joanna de Angelis – Rumos Libertadores
Fala-nos a mensagem de “O Evangelho”, acerca do
desprendimento dos bens materiais; e somos obrigados a concordar com a nossa dificuldade para assim
nos conduzirmos, pois há sempre, em nós, um sentimento muito forte que nos apega à fortuna e, segundo a mensagem do Espírito Lacordaire, a causa
desse sentimento repousa em uma palavra: egoísmo.
Alerta-nos, por sua vez, Joanna de Ângelis, para que
indaguemos aos que se locupletam no prazer e se
repletam de coisas, se estão felizes, e eles nos responderão que estão ansiosos, senão cansados. Interroguemos àqueles que eram bajulados por seu destaque político, econômico ou social, e eles se apresentarão desencantados, assim como aqueles que se
importaram apenas com a sexualidade, confundida
com as paixões dissolventes, e eles se encontrarão
frustrados e incompletos.
Jesus ensinou-nos a descobrir os valores interiores
de nós mesmos e estimulou-nos a transformá-los em
estrelas fulgurantes, clareando a noite de nossa
atual conjuntura. E realmente, Ele, Aquele que não
tinha onde recostar a cabeça, enquanto as aves dos
céus tinham seus ninhos e mesmo os lobos tinham
seus covis, é a mensagem maior de desprendimento
que podemos conhecer. E Ele vai mais longe ainda,
e nos permite adentrar ao estudo do “Consolador
Prometido”, que se nos apresenta através da Doutrina Espírita, pois para que possamos aprender o desprendimento dos bens materiais, faz-se imprescindível, uma viagem, uma grande incursão para dentro
de nós mesmos, pois a maioria de nós, ainda insiste
em acreditar que os valores externos nos proporcionarão alguma paz. Mas é um mundo de paisagens
atordoantes, onde os convites exteriores e passageiros parecem falar mais alto em nós mesmos. A Doutrina Espírita, em sua sublime tarefa de conduzir os
homens e mulheres, de volta ao Cristo e aos seus
ensinamentos, convida-nos a um passeio, através da
obra monumental, lançada em Paris a 18 de Abril de
1857, portanto, recém completados os seus 150
anos, de “O Livro dos Espíritos”. E esse passeio
desafiador nos trará a paz da consciência reta e a
harmonia do coração, pacificado pelo dever dignamente cumprido.
Allan Kardec, inspirado pelos Espíritos Superiores, dividiu essa obra, em quatro partes essenciais,

como se desejasse transformá-la nos quatro pontos
cardeais da história da humanidade. E esse marco
contra o materialismo, oferece-nos a carta geográfica e a bússola que nos levarão a uma viagem
para nosso interior. A primeira parte dessa obra,
como o norte, é o “Das Causas Primárias”, que
explica as origens da vida e os seus efeitos, nos
quais nos encontramos mergulhados. Fala-nos de
Deus, de Seus atributos, da criação, do princípio
vital. Estudando as causas primárias nos deparamos com uma rota inicial à viagem interior: a
reflexão. E reflexionando, não nos esqueceremos
de perguntar: Quem somos? O que é a vida? Por
que vivemos? Que fazer de nossa existência? E aí,
nas causas primárias aprendemos a valorizar a
vida terrestre como sendo uma aprendizagem na
academia da Eternidade. Então, viajaremos para o
sul, que é a Parte Segunda de O Livro dos Espíritos, perfeitamente definida em “Do mundo espírita
ou mundo dos espíritos”. Aí encontramos a revelação do mundo espiritual, a realidade do ser dentro
e fora da matéria, induzindo o homem e a mulher
a pensar a respeito da imortalidade, esclarecendo
que já viveu antes do berço e que viverá depois do
túmulo. Nesse estudo da vida espírita, teremos
certeza de que na Terra somos todos mordomos
dos valores transitórios que passam pelas nossas
mãos e se vão, logo desaparecendo.
Adentrando ao estudo da vida espiritual, lentamente marchamos para a direção leste. É o Oriente generoso, onde brilha a estrela da esperança; e
nessa Parte Terceira, nos deparamos com Das Leis
Morais. Iniciando-se pela lei de adoração, onde
fulge o amor a Deus sobre todas as coisas, perpetuam-se as dez leis fundamentais que regem a
vida, nos dão equilíbrio, nos estimulam, fomentam
o nosso progresso e determinam, por fim, a lei de
justiça, de amor e de caridade, ensejando-nos um
encontro íntimo com nós mesmos. Depois de
bebermos das águas lustrais das leis morais, partiremos para a região oeste: Das esperanças e consolações. Somente se pode ter esperança quando
se crê, e somente se crê quando se sabe, e somente
se sabe quando se estuda e se experimenta. Devemos sempre seguir adiante, cheios de esperança na
certeza da conquista e mesmo estejamos insatisfeitos, mantenhamos-nos perseverantes. Nessa certeza, as coisas materiais não nos parecerão nada
mais, do que simples objetos de que dispomos
para o aprendizado e a eles estaremos dando o seu
justo valor.
Augusto Cantusio Neto
(Vice Presidente da Área Doutrinária da Seara Joanna
de Ângelis)
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ATIVIDADES NO NÚCLEO

LENDA SIMBOLICA

Dia 12/10:- 55 crianças de 06 a 12 anos participaram
do Dia da Criança promovido pelo clube da
Bosch, foi um dia especial para eles...lá
tomaram lanche e brincaram bastante.

Existe no folclore de várias nações do mundo
antiga lenda que exprime comumente a verdade de
nossas vidas.

Dia 09/11:- Chá com bingo dos AMIGOS DO NÚCLEO
Local:- Hotel Park Tower
Rua Duque de Caxias, 443 - Centro
Hora:- 15 h
Convite :- R$ 25,00
Convites : secretária da Seara e fones:- 3213-7856 e
3213-0809

Certo homem que pervagava, infeliz, padecendo intempérie e solidão, encontrou valiosa pedra
em que se refugiou, encantado.
À maneira de concha em posição vertical, o
minúsculo penhasco protegia-o contra as bagas de
chuva, ofertando-lhe, ao mesmo tempo, o colo rijo
sobre o qual vasta porção de folhas secas lhe propiciava leito acolhedor.

Dia 13/11:- Será lançada a Campanha do Natal, aguardem...

Foi então que o atormentado andarilho agarrouse contente àquela estranha habitação e, ao invés de
consagrar-se ao trabalho honesto para melhorá-la,
renová-la e engrandecê-la, confiou-se à mendicância ociosa.

Aceitamos doações de roupas, calçados, moveis e
demais para o tradicional bazar que acontece todo
mês na entidade. Os recursos arrecadado, revertem
para as despesas diárias das crianças e jovens .

Por todos os lados, jornadeavam companheiros
de Humanidade em provações mais aflitivas que as
dele; contudo, acreditava-se o mais infortunado de
todos os seres e preferia examiná-los através da
inveja e da autopiedade.

Estaremos também lançando a Campanha de
novos sócios contribuintes.

Ouvia de lábios benevolentes incessantes apelos à própria renovação, a fim de exercitar-se na
prática do bem, a favor de si mesmo, mas, extremamente cristalizado na inércia e no desalento, repetia
a cantilena cansativa de que era um sofredor irremediável.
Por mais de meio século viveu naquela pedra
muda e hospitaleira, até que a morte lhe visitou os
farrapos, arrebatando-o da carne e defrontando-o
com as próprias criações.

PROJETO MÚSICA
PARA O AMANHÃ
(Boletim Informativo,
Edição 2):- foi realizado até Julho de 2007
(programação prevista
de fevereiro/2006 até
setembro/2007), após
esse mês não foi possível mais manter a
professora de música o que foi uma grande perda para
as crianças e jovens.
Alguns já tocam violino, viola caipira, violão, teclado
e flauta.
De qualquer forma obtivemos alguns resultados:
95 participantes (objetivo era de 120), o que representou aproximadamente 80% na meta inicial;
336 aulas de educação musical; aulas ministradas
uma vez por semana;
95% de freqüência nas aulas;
Parceria também com o Programa Ame a Vida
( FEAC) que disponibilizou uma educadora que
trabalha com instrumentos de percussão, a Oficina
chama-se Batuquiá.
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

Foi então que mãos operosas removeram o
enorme calhau para que a higiene retornasse à paisagem, encontrando sob a pequena rocha um imenso tesouro suscetível de assegurar a evolução e o
conforto de grande comunidade.
O devoto da inércia havia experimentado desolação e necessidade por toda a existência, deitado
sobre um leito de inimaginável riqueza.
-*Assim somos quase todos nós durante nossa
jornada pela Terra.
Tomados pela ânsia de renovação e vida nova,
adentramos as vestes físicas prometendo esforço e
perseverança, renúncia e auto-doação na tarefa
impostergável da auto-iluminação. Entretanto, não
raro, malogramos essa divina oportunidade, desertando da luta e viajando no mundo à feição de mendigos caprichosos e descontentes, albergando amarguras e lágrimas, no culto disfarçado da rebeldia.
A existência física é tesouro de bênçãos. Utilizemos-nos dessa riqueza transitória, para que através da vivência das diretrizes luminosas do Divino
Galileu, possamos conquistar os valores inalienáveis da vida, os quais nos alçarão a pouco e pouco a
paz e a felicidade que todos almejamos.
Baseado em mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, na obra
Idéias e Ilustrações.
Evandro Piza (Seara Joanna de Ângelis)
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