Relatório – Novembro/2004 a Março/2006
Mensagem da Presidenta
Depois de 10 anos de existência o Grupo Espírita Joanna de Ângelis, realiza no dia de
hoje sua primeira Reunião Anual Geral. o coroamento de todos esses anos de constEscrever a
primeira edição do Relatório da Diretoria do Centro de Informação Comunitária Brasil-Angola CICBA, bem como realizar a nossa primeira Reunião Anual Geral, me faz sentir feliz pela tarefa
cumprida e ao mesmo tempo dá a dimensão da responsabilidade que assumi ao aceitar fazer
parte desta Organização.
O ano de 2005 foi um ano de muitos desafios e conquistas para todos nós, membros do
CICBA. Os desafios foram nos organizar internamente e expandir os serviços prestados
semanalmente, sem que uma atividade interferisse na outra. E as conquistas foram realizar as
tarefas a que nos propusemos e sermos reconhecidos como entidade filantrópica pelo Governo
Federal Canadense.
Em 2005 o CICBA, apesar das dificuldades e mudanças, continuou colocando à
disposição da comunidade que fala a língua portuguesa, informações a respeito dos serviços
sociais existentes na cidade de Toronto para facilitar a adaptação daqueles que chegam ao
Canadá, ao Canadá originários de países que foram colonizados por Portugal.
O trabalho realizado continua sendo feito por voluntárias e voluntários que compartilham
suas experiências e conhecimentos para que outros membros da comunidade tenham boas
oportunidades de integração social.
As voluntárias e voluntários estão preparados para orientar aqueles que nos procuram
sobre temas de relevância para recém-chegados e para aqueles que buscam informações
sobre educação, saúde, imigração e legislação. As atividades desenvolvidas têm como base a
inclusão social, respeito à diversidade e às diferenças, sejam elas de qualquer natureza
(etnia/raça, sexo, orientação sexual, religião, classe social, etc.).
Manter o bom nível de trabalho, vencer os desafios e conquistar um novo status, só foi
possível pela dedicação ativa dos voluntários e voluntárias que dão vida ao CICBA:
trabalhadores da linha de frente e diretores.
E como forma de agradecimento pela participação de todos e encorajamento para o
desempenho das atividades do próximo ano, relato a seguir algumas das realizações e
sucessos alcançados durante o ano de 2005.
Jussara Lourenço
Presidenta do Conselho de Diretores

Atividades.
Desde a incorporação, em novembro de 2004, do
Grupo Espírita Joanna de Ângelis como uma
organização sem fins lucrativos, o número de
atividades vem crescendo, assim como o número
de participantes envolvidos em cada uma delas.
Durante esse período foi dada continuidade na
preparação de trabalhadores para o exercício de
diferentes tarefas e, num esforço de aprendizado
conjunto, têm-se conseguindo organizar e
estruturar a instituição no que se refere à sua
administração e atendimento às obrigações
legais, bem como um veículo de divulgação do
espiritismo no Canadá.
Atividades








Cinema-Estudo – Através de uma atividade
mensal que em princípio tem como objetivo o
entretenimento e a socialização, a aliança
cinema e estudo tem proporcionado aos
seus participantes um aprofundamento de
temas ligados ao espiritismo e também tem
estimulado a análise crítica das mensagens e
conceitos contidos nas produções de vídeos e
cinematográficas.



Almoço Fraterno – Todos os últimos
domingos do mês o Grupo Espírita Joanna de
Ângelis abre suas portas à comunidade para
partilhar de momentos de socialização e
apreciação de um prato típico da culinária
brasileira – Feijoada.
Além de proporcionar a confraternização,
esses almoços têm também como finalidade a
arrecadação de fundos para a manutenção do
espaço físico e outras despesas relacionadas
com o desempenho de todas as atividades do
Grupo.


Estudo
do
Evangelho
Segundo o
Espiritismo – Reuniões semanais abertas ao
público para o estudo de temas do Evangelho
(Novo Testamento) e da atualidade, sob a
ótica do Espiritismo. As reuniões se realizam
todos os domingos, às 19:00h, e possibilitam
aos participantes o acesso ao conteúdo
teórico constante da literatura espírita e a
reflexão sobre o mesmo, com o objetivo de
estimular
o
autoconhecimento
e
a
autotransformação. Antes do encerramento
das
reuniões
os
participantes
são
beneficiados com a aplicação de passes
coletivos pelos trabalhadores da casa.



Biblioteca – O Grupo de Estudos Espírita
Joanna de Ângelis disponibiliza para o acesso
da comunidade, um acervo de 800 livros da
literatura espírita. Alguns desses títulos
podem também ser encontrados nas línguas
inglesa e espanhola.

Parceria

Reuniões
semanais
para
o
Estudo
Sistematizado do Espiritismo, Educação de
Médiuns e preparação de trabalhadores – Os
participantes desse grupo têm tido a
oportunidade
de
aprofundar
seus
conhecimentos dos Princípios Básicos do
Espiritismo que são fundamentais para o
trabalho realizado dentro de uma casa
espírita.



Radiação Energética – Depois de buscar
ajuda
e
serem
entrevistados
por
trabalhadores da casa, alguns participantes
são encaminhados para receberem, durante
três
semanas
seguidas,
radiações
energéticas, com o objetivo de auxiliá-los a
encontrar equilíbrio emocional, psicológico e
espiritual. Esta atividade acontece todas as
sextas-feiras.

Desde novembro de 2004, além das atividades
de rotina, foram realizados eventos de
confraternização
entre
os
adeptos
e
simpatizantes do Espiritismo, bem como de
divulgação de seus ensinamentos.

Facilitador no recrutamento de participantes
para o Projeto de Promoção da Saúde de
Mulheres Imigrantes, da Universidade de
Toronto, que proporcionou aos participantes
o acesso a exames ginecológicos, de
prevenção de Câncer de Mama e de DST Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Eventos.



Churrasco no Parque – Pelo terceiro ano
consecutivo, no último domingo do mês de
julho, os grupos espíritas de Toronto – Grupo
de Estudos Espíritas Joanna de Ângelis e

Repouso do Caminho - se uniram para
proporcionar à comunidade um momento de
confraternização, socialização e lazer.




Confraternização de Natal – Como acontece
todos os anos, os participantes do Grupo de
Estudos Espíritas Joanna de Ângelis se
reúnem às vésperas do final do ano, para
celebrar a data que é um marco no
Cristianismo – o Natal. Essa data, para os
seguidores do Espiritismo tem um significado
especial, pois os princípios Espíritas são
fundamentados na mensagem cristã.
Palestra: Francisco do Espírito Santo Neto
– Em novembro de 2005, o Grupo de Estudos
Espíritas Joanna de Ângelis junto com os
demais grupos espíritas da cidade de
Toronto, teve o prazer de receber um dos
mais conhecidos médiuns da atualidade no
Brasil. Médium psicógrafo, Francisco Neto
tem viajado por vários continentes divulgando
a mensagem Espírita. Este evento foi aberto à
comunidade e teve tradução simultânea da
língua portuguesa para a língua inglesa.

Nosso especial agradecimento aos nossos
voluntários e voluntárias que foram fundamentais
para que realizássemos este trabalho.

Membros do Conselho de Diretores
Jussara Lourenço - Presidente
Vera Santos- Vice-Presidente
Maria Lopes - Tesoureiro
Maurício Silva – Secretária
Valquiria Santos
Vera Oliveira
Sandra Mussi
Rivadavia Ferreira
José Conde
Roberta Albuquerque

Números que revelam a importância do Grupo
de Estudos Espíritas Joanna de Ângelis para a
comunidade.
Joanna de Ângelis Spiritist Study Group

Novembro/2004 a Março/2006
Atividade
Participantes das reuniões
de domingo
Estudo Sistematizado do
Espiritismo (*grupo fechado)

Número de
participantes

1454 Dundas St. West – M6J Y2J
Tel. (416) 539-0486
joannadeangelis@sympatico.ca

2040
19*

Radiações

38

Cinema-Estudo

111

Almoço Fraterno

929

Churrasco no Parque

160

Palestra

150

Acessos à biblioteca

95

Membership

32






Reuniões abertas aos domingos às
19:00h
Atendimento Fraterno e Passes às
quartas-feiras, das 18:00 às 19:30h
Cinema-Estudo nos 3º.s sábados de cada
mês, às 16:00h
Almoço Fraterno nos últimos domingos de
cada mês, das 12:00 às 15:00h.

