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Mensagem da Presidenta.
Uma casa espírita é um centro de atividades
realizadas em nome de Jesus.
Manter a casa e as tarefas num clima de harmonia
e equilíbrio é uma tarefa árdua que não seria possível
sem o auxílio dos amigos espirituais que estão sempre
ao nosso lado, nos orientando em nossos
procedimentos e condutas em nome de Deus e de
Jesus.
E, por isso, nós agradecemos a todos os
participantes de nossas atividades, encarnados e
desencarnados, que fizeram com que o ano fiscal de
Abril de 2006 a Março de 2007 fosse um ano de
conquistas e muitas realizações.
Foi possível manter as atividades regulares e dar
início a outras que de há muito eram uma demanda da
comunidade espírita e seus simpatizantes.
Depois de preparação e treinamento de
trabalhadores(as)-voluntários(as) em junho/2006, foram
iniciadas as atividades de Atendimento Fraterno e
Tratamento de Passes, que têm como objetivo o apoio
espiritual e emocional àqueles que procuram por
conforto e equilíbrio. Hoje, podemos dizer com alegria
que essas atividades têm tido um papel diferencial na
vida daqueles que procuram esta casa.
Muito dos nossos esforços durante o ano que
passou foi direcionado para a conquista de um espaço
físico maior e mais adequado para as nossas
necessidades e o desenvolvimento de nossas
atividades. Esses esforços culminaram com a mudança
do JASSG para novo endereço no dia 11 de março.
Como resultado de qualquer mudança, todos os
voluntários e participantes das atividades da casa
sentiram-se mais motivados ainda a trabalhar para a
manutenção do novo espaço e de todas as tarefas,
mantendo o mesmo ambiente de cooperação e alegria
que caracterizam nossos trabalhos.
"O serviço aparece quando o trabalhador está
pronto". Uma expressão de André Luís, que tem
norteado nossa disposição frente aos novos desafios e
oportunidades.
Continuamos e continuaremos trabalhando nesta
seara que é de Jesus, onde somos aprendizes da
prática do bem, do auxilio fraterno e da divulgação dos
ensinamentos e idéias espíritas.
Aos companheiros de ideal, meu carinho e meu
mais sincero agradecimento por partilharem comigo
desta jornada onde somos eternos aprendizes.
Jussara Lourenço

Quando relacionamos, colocamos no papel e
verificamos os números de todo o trabalho realizado
durante um ano, ficamos surpresos com o alcance das
atividades realizadas pelos voluntários e participantes
do Grupo de Estudos Espírita Joanna de Ângelis.
A beleza maior desse conjunto de atividades fica
expressa quando refletimos sobre o fato de que tudo é
feito em nome de um único ideal, com a certeza de que
esse trabalho pertence a Jesus e não a nós e de que os
maiores beneficiários são aqueles que trabalham
voltados para o bem.
A seguir relacionamos nossas atividades regulares, para
que todos possam ter uma idéia da importância do
JASSG para a comunidade.


Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo –
Reuniões semanais e abertas ao público, onde são
estudados e analisados os ensinamentos do
Evangelho (Novo Testamento) sob a ótica do
Espiritismo. Nessas reuniões é possibilitado aos
participantes o acesso ao conteúdo da literatura
espírita, bem como os mesmos são convidados a
refletirem sobre seus comportamentos e atitudes em
sua vida diária, com o objetivo de promover o
autoconhecimento e a autotransformação. Ao final
desses encontros todos são beneficiados com a
aplicação de passes coletivos pelos trabalhadores
da casa. Média de participantes por reunião: 30.



Reuniões semanais para o Estudo Sistematizado
do Espiritismo, Educação de Médiuns e
preparação de trabalhadores – Depois de quase 4
anos de estudos ininterruptos das obras básicas da
Codificação Espírita, foi iniciada a preparação dos
trabalhadores para a prática mediúnica em janeiro
de 2007. Número de participantes: 19.



Atendimento Fraterno – Membros da comunidade,
de diferentes crenças e religiões procuram o JASSG
em busca de apoio emocional e espiritual. Todas as
quartas-feiras, das 18:00 às 19:30h, trabalhadores
se colocam à disposição para acolher, pautados
pelo amor fraterno, àqueles que procuram esta casa
em busca de conforto e alívio para suas aflições.
Num primeiro momento, a pessoa tem oportunidade
de conversar individualmente com um trabalhador
devidamente treinado para ouvir o problema e dar o
encaminhamento mais apropriado para o tratamento
espiritual, que poderá ser: série de passes
individuais, radiações e/ou orientação espiritual à
distancia. Média de atendimentos mensais: 18.





Tratamento Espiritual através de Passes
Individuais – Este tratamento é realizado por uma
série de sessões de transmissão de energia pela
imposição de mãos, num espaço reservado
exclusivamente para esse tipo de atividade. Média
de atendimentos mensais: 52
Radiação
Energética
–
Dependendo
da
necessidade,
alguns
participantes
são
encaminhados para, durante três semanas

consecutivas, receberem radiações energéticas,
com o objetivo de auxiliá-los a encontrar equilíbrio
emocional, psicológico e espiritual. Esta atividade
acontece todas as sextas-feiras, durante 30
minutos, com um máximo de 3 participantes por
mês.


Orientação Espiritual e Atendimento Espiritual à
Distância - O Grupo Espírita Francisco de Assis,
em Recife, Pernambuco, Brasil, desde a criação do
JASSG tem sido fundamental para o auxílio
espiritual àqueles que nos procuram na busca de
conforto, equilíbrio e que estão enfrentando
situações difíceis e complexas em suas vidas. As
orientações e tratamentos são realizadas à distância
e por médiuns experientes daquela casa.
Orientações espirituais recebidas: 20.



Cinema-Estudo – Analisar os filmes produzidos e
protagonizados por profissionais do ramo sob a
ótica espírita, tem sido uma oportunidade de se
aprofundar temas ligados ao espiritismo, bem como
de se estimular a análise crítica das mensagens e
conceitos contidos nessas produções. Média de
participantes por reunião: 9.



Dia de
Planejamento
Estratégico –
Usando-se uma
metodologia
participativa,
anualmente os

trabalhadores(as)-voluntários(as) do JASSG
reúnem-se durante todo um dia para traçarem o
programa de trabalho e as atividades propostas
para serem desenvolvidas durante todo o ano.
Participantes: 15.


Almoço Fraterno – Hoje, esta atividade é
conhecida na comunidade como “Feijoada do
Joanna de Ângelis”.Todos os últimos domingos do
mês é oferecido esse tradicional e típico prato
brasileiro para todos aqueles que querem matar as
saudades do Brasil e/ou aqueles que querem
conhecer essa iguaria tão famosa.
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.
Média de participantes por evento: 53.



Biblioteca e Livraria – O Grupo de Estudos Espírita
Joanna de Ângelis disponibiliza para o acesso da
comunidade, um acervo de mais de 800 itens entre
livros, DVDs, CDs e Vídeo-Tapes, de conteúdo
espírita, que são renovados periodicamente. Alguns

desses títulos podem também ser encontrados nas
línguas inglesa e espanhola.
Média de acessos por mês: 22.

Eventos especiais.
Esses eventos têm como objetivo a confraternização
entre os adeptos e simpatizantes do Espiritismo, bem
como de divulgação de seus ensinamentos.


Caldos e Serestas – Música de qualidade e caldos
deliciosos que trazem muitas lembranças aos
brasileiros, independentemente de sua região de
origem. A proposta deste evento é oferecer um
espaço agradável, saudável, acolhedor e a
oportunidade de reconectar-se com as raízes da
música e cozinha brasileiras. Além de tudo isso,
esta é também uma forma de arrecadação de
fundos para a manutenção do espaço das
atividades do JASSG. Participantes: 20.



Churrasco no Parque – Nos meses de julho dos
últimos 4 anos, os grupos espíritas de Toronto –
Grupo de Estudos Espíritas Joanna de Ângelis e
Grupo Espírita Repouso do Caminho - se unem e
reúnem para proporcionar à comunidade um
momento de confraternização, socialização e lazer.
Participantes: 130.



Confraternização de Natal – Final de ano, tempo
de celebrar a virada do calendário e, para nós
espíritas-cristãos, tempo de comemorar o
nascimento de Jesus entre nós e relembrar seus
ensinamentos sobre os quais os princípios Espíritas
são fundamentados. Participantes: 45.





Curso de Passes – No mês de Setembro de 2006,
aproveitando a visita a Toronto de nossa irmã em
ideal Balbina Cassiano da Silva, os trabalhadores
do JASSG tiveram a oportunidade de atualizar e
aprofundar seus conhecimentos sobre aplicação de
passes. Participantes: 18.
Divulgação do Espiritismo - Palestra: Francisco
do Espírito Santo Neto - Quando da comemoração
do nosso 10º. Aniversário em outubro de 2006 e
pelo segundo ano consecutivo esteve entre nós um
dos mais conhecidos médiuns da atualidade no
Brasil e querido irmão em ideal: Francisco do
Espírito Santo Neto. Durante sua estada em
Toronto, por quase uma semana, ele partilhou seus
conhecimentos, sua experiência como espírita e nos
brindou com uma brilhante palestra: Espiritismo e
Felicidade Interior.
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.Número de participantes: 130.



Festa das Flores – como forma de celebrar a
mudança para o novo endereço e aproveitando o
inicio da primavera como tema, foi realizada a
“Festa das Flores”, um evento que teve como
objetivo, além da celebração de uma nova
conquista, a arrecadação de fundos para a
manutenção do novo espaço e das atividades e, por
conseqüência, das atividades nele desenvolvidas.
Participantes: 80.

Trabalhadores e Trabalhadores-Voluntários
O trabalho voluntário realizado por aqueles que
denominamos “trabalhadores e trabalhadoras da casa”,
é a coluna mestra que
sustenta todas as
atividades
que
realizamos. Sem o
tempo, a dedicação,
compromisso
e
responsabilidade de
todos os envolvidos,
toda a tarefa seria
comprometida. Como
sabemos que somos os primeiros beneficiados por tudo
o que realizamos no bem, agradecemos a dedicação de
todos, com o convite para que continuemos a servir
Jesus com alegria e muito amor.
Abri/2006 a Março/2007
Os números nos permitem visualizar melhor o papel
que o Joanna de Angelis desempenha na
comunidade.

Atividade
Estudo do Evangelho
ESE (*grupo fechado)
Radiações
Cinema-Estudo
Almoço Fraterno
Churrasco no Parque
Palestra
Acessos à biblioteca
Associados
Voluntários
Atualização/Curso de passe
Atend. Espiritual à Distância

Número de
participantes
1448
19*
18
86
478
150
130
79
44
28
18
20

Conselho Diretor
Jussara Lourenço – Presidente; Vera Santos- Vice-Presidente;
Maria Lopes – Tesoureira; Maurício Silva – Secretário; Vera
Oliveira; Sandra Mussi; José Conde; Roberta Albuquerque; Íris
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