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Órgão de Divulgação

Kardec e a Doutrina Espírita
De uma forma geral, todos os
estudiosos da Doutrina Espírita têm o natural interesse em
saber como foi elaborada. Conhecemos, também, a importância de Allan Kardec nessa
elaboração e é ele mesmo que
vem esclarecer sobre este assunto em Prolegômenos, página que antecede à Primeira
Parte de O Livro dos Espíritos, (Ed. FEB), quando observa: Os
Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela
Providência para uma manifestação universal e que, sendo
eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm
por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova
era para a regeneração da Humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado
dos Espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de
uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de
sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a
ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as
notas e a forma de algumas partes da redação constituem obra
daquele que recebeu a missão de os publicar. Mais adiante,
ainda em Prolegômenos, Kardec também esclarece: Eis em
que termos [os Espíritos] nos deram, por escrito e por muitos
médiuns, a missão de escrever este livro: “Ocupa-te, cheio de
zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o
nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as
bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revê-lo-emos juntos, a fim de
lhe verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre
que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto
esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que
já um de nós te revelou. [...]” Estas informações de Kardec, não
apenas esclarecem o processo pelo qual a Doutrina Espírita foi
criada, mas demonstra, também, a grandiosidade espiritual do
seu Codificador que, em nenhum momento, se deixou levar por
qualquer laivo de personalismo, tampouco vergou-se às tentações de evidência pessoal. Ciente e consciente da responsabilidade que trazia consigo, realizou sua tarefa com plena exatidão, cumprindo, fielmente, as orientações dos Espíritos superiores, que têm à frente o Espírito de Verdade. Com isso, vivenciando o princípio do Evangelho que nos lembra da necessidade de nos negarmos a nós mesmos, deixou-nos o Consolador
Prometido por Jesus, bem como um sólido exemplo de procedimento que deve inspirar todos os espíritas interessados em
colocar os ensinos da Doutrina Espírita ao alcance e a serviço
de todos, em toda parte.

Cantinho da Joannar
O amor é de essência divina,
porque procede de Deus e
vitaliza o universo, sustentando a vida em todos os seus
a s p e c t o s .
Em tudo se encontra pulsante, como manifestação do
D i v i n o
P s i q u i s m o .
Em todos os reinos é de fundamental significação,
especialmente no ser humano, sem o qual a existência se torna destituída de sentido psicológico e desaparece, desarticulando os objetivos essenciais da
V
i
d
a
.
Amar é desafio que todos devem enfrentar com alegria, pois que, somente ele equaciona as dificuldades
existenciais, ampliando os objetivos da inteligência e
d o s
s e n t i m e n t o s .
Quem ama, conduz Deus no imo, irradiando-O em
forma de bençãos que a tudo transforma e dignifica.

Autor: Joanna de
Psicografia de Divaldo Franco

Ângelis

O Espiritismo é a ciência
nova que vem revelar
aos homens, por meio
de provas irrecusáveis, a
existência e a natureza
do mundo espiritual e as
suas relações com o
mundo corpóreo. Ele nolo mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e
sem cessar atuantes da Natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e,
por isso, relegados para o domínio do
fantástico e do maravilhoso. É a essas
relações que o Cristo alude em muitas
circunstâncias e daí vem que muito do
que ele disse permaneceu ininteligível
ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual
tudo se explica de modo fácil.
Evangelho, Segundo Espiritismo
Cap. I item 5
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Ajude-nos a Mantê-los Felizes

INTERNAUTAS ANOTEM

Nosso Site Nosso Email
www.ieja.org.br
E-mail:
Acesso através do site no link
“contato”
Tornando-se Associado

Conselho Espírita do Estado do
Rio de Janeiro
http://www.ceerj.org.br
Diretoria@ceerj.org.br
Tele fax 2224 1244

5ºCEU/CEERJ
5ºconselho Espírita de Unificação
http://www.5ceu.ceerj.org.br
Blog do 5ºCEU
http://divulgao-5ceu.blogspot.com.br/

GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS
SEXTA-FEIRA
15 HORAS
Nossos Agradecimentos

FEB
http://www.febnet.org.br
http://www.mundoespirita.com.br/
www.cvdee.org.br
Guia de Referencia
http://www.guia.heu.nom.br/
O Portal do Espírito
http://www.espirito.org.br/

“Fora da Caridade Não Há Salvação”
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C o n v i t e à L e i t u ra
. Este livro apresenta lições ensina-

das por Jesus em reuniões na casa
de Simão Pedro, no que foi o primeiro culto no lar. Aborda temas como:
o amor ao próximo; o valor do servir; a compaixão; a educação, etc.
Demonstra a permanente atualidade
da mensagem evangélica, a todos
acessível, e enfatiza a necessidade
de cada um se reformar interiormente, revendo seus pensamentos,
atos, posturas e atitudes, buscando ajusta-los à verdadeira
moral
cristã.
A reunião familiar semanal em torno do Evangelho é prática
das
mais
úteis
aos
cristãos.
Recomenda-se que, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, O Livro dos Espíritos e outros livros de eleição do
grupo, Jesus no Lar esteja sempre nas reuniões, para leitura
e consulta. Em grupos onde haja crianças é útil acrescentar
o livro Pai Nosso, pelo Espírito Meimei.

Saiba Ajudar a Nossa

Instituição

Tornando-se Associado ou
Doações em dinheiro que podem
ser realizadas das seguintes
formas:
Doações Eventuais:
Pessoalmente, na secretaria da IEJA em Copacabana. Sub sede*
Depósito / transferência bancária
para conta :
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA JOANNA DE ÂNGELIS

Banco Itaú:

Agência 8123- c/c 11127-3
CNPJ 29.655.727/0001-99
Sede: Rua Dona Aisa, 232 a 235,
Vila Santa Amélia, 26380-320,
Japeri, RJ. Tel:2664 6823.
* Sub sede:
Av. Nossa Senhora de Copacabana,
1183, sala 701, Copacabana,
(entre ruas Sá Ferreira e



Todo conhecimento e útil

“sendo a vida corpórea apenas uma estada
temporária neste mundo e devendo o futuro
constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir
conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais?
‘Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em
condições de auxiliar os vossos irmãos; depois, o vosso Espírito subirá mais depressa, se
já houver progredido em inteligência. Nos
intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de
aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil; todos mais ou menos contribuem para o
progresso, porque o Espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo, e porque, cumprindo
que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do Espírito.’” “Fonte: O livro
dos espíritos. Trad. Guillon Ribeiro. 93. ed. 1.
imp. (Edição Histórica.) Brasília: FEB, 2013. q.
898.

Doutrina Espírita
“Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido; mas
também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser
o de procurar saber se, nos conselhos
que os Espíritos dão, alguma coisa não
há que lhe diga respeito.” Fonte: KARDEC, Allan. O evangelho segundo o
espiritismo. Trad. Guillon Ribeiro. 131.
ed. 3. imp. Brasília: FEB, 2013. cap. 18,
it. 12.

"A maior caridade que podemos
fazer pela Doutrina Espírita é a
sua divulgação."
Chico Xavier & Emmanuel

Um Pouco de Poesia
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Companheiro

(Maria Dolores)

Queixas-te, às vezes, da vida
No sonho em que te demoras
No itinerário das horas,
Chorando de inquietação.
Por mais luzes arrecades
O mundo lembra-te exílio,
Dores, tristezas, saudades
Quando surgem no caminho,
Cortando-te o coração.

Recusas sofrer na estrada
Feita de dor e alegria,
Sangrando o teu dia a dia
E estás na Terra afinal…
Fugindo ao dever, porém,
Vives mais no Grande Além,
Buscando o Amor Imortal.
Mas não nasceste na Terra
Para a inércia que te abraça,
Vieste à luta que passa
Para venceres a dor.
Fita o cimo das montanhas
Vasculha os vales floridos
E escutarás os zumbidos
Da abelha beijando a flor.
Ergue-te! A Terra te chama
À grandeza do trabalho
É a bigorna sob o malho,
O arado ferindo o chão.
E os homens desorientados
Surgem por todos os lados
Pedindo renovação.
Não esperes! Segue à frente.
As criaturas da Terra,
Cansadas de prova e guerra,
Virão buscar-te o calor
Do verbo que as esclareça,
De quem serve e quem ensina
A estrada da luz divina
Que as conduza ao Pai de Amor.

Sai de ti mesmo e semeia
A paz, o bem, a esperança.
Embora ferido avança
Em tua meta de luz.
Não temas! Segue adiante.
Alguém estará lá contigo:
Esse excelso e Doce Amigo,
É Jesus, sempre Jesus!…

Poema psicografado pelo médium Francisco
Cândido Xavier na noite de 15/04/1987, em Uberaba, MG.

Edificação
Tudo o que é útil e tudo o que é nobre na Terra
exige preparação.
Casa alguma se ergue sem que elemento a elemento se ajuste na concretização do plano estabelecido.
Campo cultivado reclama operações sistemáticas de limpeza e adubação, amparo e plantio.
Roupa que veste passou por múltiplas fases de
trabalho desde a produção do fio singelo.
O pão mais simples não aparece, fora dos
arranjos indispensáveis.
O livro, para surgir, transmitindo informações e
conhecimentos, roga gestação mental e esforço
de composição, letra a letra.
A sinfonia que aprimora as fontes da inspiração
requisita combinações e estudos diversos, para
que os sons se harmonizem, nota por nota.
Certifiquemo-nos de que as probabilidades da
mensagem sem fio vibravam na Terra, antes de
Marconi.
A gravitação era realidade, antes de Newton.
Todos os ingredientes, destinados ao progresso
e à civilização, ao aperfeiçoamento e à proteção
da vida física, jazem potencialmente nos reservatórios da natureza.
O homem, porém, apenas desfruta aquilo que
ele próprio analisou e construiu.
Assim também, no terreno do espírito. Todos os
recursos, necessários à educação e à sublimação
da individualidade, à criação intelectual e à revelação do plano extra-sensorial, estão contidos,
em possibilidades virtuais, nas esferas do pensamento.
Ninguém espere milagres depois da morte.
Na Terra ou além da Terra, cada pessoa somente dispõe, em si e fora de si, da cultura e do
merecimento que edificou.
Do livro Caminho Espírita, obra psicografada pelo
médium Francisco Cândido Xavier.

VISITE A NOSSA ESCOLA

Saiba como chegar lá
informando-se na secretaria
ou através do nosso site:
http:www.ieja.org.br

5 Propagação do Espiritismo
Passa-se um fenômeno notável com a propagação
do Espiritismo.
Ressuscitado das crenças antigas há apenas alguns
anos, não fez sua aparição entre nós à sombra dos
mistérios, como outrora, mas em plena luz e à vista
de todo o mundo.
Para uns foi objeto de curiosidade passageira, um
divertimento que se descartava como um brinquedo, a fim de se tomar outro; para muitos não encontrou senão a indiferença; para o maior número
a incredulidade, malgrado a opinião de filósofos
cujos nomes a cada instante invocamos como autoridade.
Isso nada tem de surpreendente:
o próprio Jesus convenceu, por seus milagres, todo
o povo judeu?
Sua bondade, e a sublimidade de sua doutrina, fizeram com que conquistasse graça perante os juízes?
Não foi tratado, ao contrário, de velhaco e impostor?
E, se lhe não aplicaram o epíteto de charlatão, foi
porque, então, não se conhecia esse termo de nossa civilização moderna.
Entretanto, os homens sérios perceberam, nos fenômenos que ocorrem em nossos dias, algo mais
que um simples objeto de frivolidade;
estudaram, aprofundaram-no com olhos de observador consciencioso, nele encontrando a chave de
uma multidão de mistérios até então incompreendidos.
Para eles isso foi um facho de luz, daí surgindo toda
uma doutrina, toda uma filosofia e, podemos até
mesmo dizer, toda uma ciência, inicialmente divergente, conforme o ponto de vista ou a opinião pessoal do observador, mas tendendo pouco a pouco
à unidade de princípio.
Apesar da oposição interesseira de alguns, sistemática entre os que imaginam que a luz não pode
emanar senão de suas cabeças, encontra essa doutrina numerosos aderentes, porque esclarece o homem sobre seus verdadeiros interesses, presentes e
futuros, respondendo à sua aspiração com vistas ao
futuro, tornado, de alguma sorte, palpável.
Enfim, porque satisfaz simultaneamente à razão e
às suas esperanças, dissipando dúvidas que degeneravam em absoluta incredulidade.
Ora, com o Espiritismo todas as filosofias materialistas ou panteístas caem por si mesmas;
não é mais possível a dúvida no tocante à Divindade, à existência da alma, sua individualidade, sua
imortalidade

Nota de esclarecimento
Diante da divulgação nacional de cartazes e outros
meios alusivos a “trabalhos espirituais” para todos os
fins, inclusive com uso indevido do nome da Federação Espírita Brasileira, esclarecemos que a Doutrina
Espírita atua com a caridade desinteressada, sem nenhum propósito a não ser o de auxiliar os necessitados.
“Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o
princípio moral do Evangelho: Dai de graça o que de
graça recebestes” (O evangelho segundo o Espiritismo,
cap.
26).
A Federação Espírita Brasileira, junto ao Movimento
Espírita, fundamentada na tríade Deus, Cristo e Caridade, pratica o bem, levando consolo e esclarecimento à Humanidade.
“Não é a mediunidade que te distingue. É aquilo que
fazes dela”. (Emmanuel, em Seara dos Médiuns, cap.
12, psicografado por Chico Xavier).

Federação Espírita Brasileira

Em todas as épocas da Humanidade a Vida ofereceu informações sobre a imortalidade do ser, nos
variados cultos e através dos missionários do bem,
que se encarregaram de anunciar a perenidade do
e
x
i
s
t
i
r
.
Dentre todos, Jesus foi quem melhor demonstrou
essa realidade, voltando do túmulo para confortar
os amigos que ficaram na retaguarda, assim confirmando
os
seus
enunciados.
Vive, portanto, com a certeza da tua indestrutibilidade, laborando com alegria e vencendo, etapa a
etapa,
os
desa fios
existenciais.
A morte não interromperá os teus projetos, que
continuarão após o decesso celular.
Vive com a tranquila segurança de que continuarás conforme os padrões da tua evolução.
(
.
.
.
)
Parte da mensagem de Joanna de Ângelis psicografada por Divaldo Franco, em 01/09/2017 no
R i o
d e
J a n e i r o .
Fonte: publicação 91 de 2019 do C.E. Dr. Bezerra
de Menezes de Santo André. São Paulo.
.
Seu futuro se nos apresenta como a luz do dia, e
sabemos que esse futuro, que sempre deixa uma
porta aberta à esperança, depende da nossa vontade e dos esforços que fizermos na direção do bem

Secretaria
Tarde— 14.00às 17.00 H
Sábado— 9.00 às 11.00 H
Prédio Comercial
Não funciona
Domingos e Feriados

Reuniões Publicas
Terça-Feira 20.00 H
Quinta-Feira - 15.00 H
Sábado- 10.00 H
Convite a Oração- 16.00H
2ª- 3ª- 4ª - 6ªFeiras
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Grupos de Estudo
Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (ESDE)
Quinta—Feira 19.45 H
Obras de André Luiz
Sexta-feira 15H

Terça -feira _20 Horas
02 Washington gomes

E.S.E. Cap. XXIV– Itens 1/7Candeia sob alqueire/
porque fala jesus por parábolas

09 Jorge luís câmara

L.E. Q 585/591-os três reinos

16 Luís carlos leite

L.E. Q 572a/584a- Ocupação e Missão dos Espíritos

23 Feriado

feriado

30 Gilmar de moura

E.S.E. Cap. XXIV-itens 17/19– carregue a sua cruzquem quiser salvar a sua vida perde-la-a
Quinta feira_15 Horas
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Sebastião pimenta

L.E.Q. 558/771-ocupassão e missão dos espíritos

11

Fátima Lourenço

E.S.E. Cap. XXIV- Itens 13/16 –coragem da fé

18

Sonia dias

E.S.E. Cap. XXI– Item 6-não creias em todos os espíritos

25

Jurema célia

E.S.E. Cap. XXV-- itens 1/5 ajuda-te a ti mesmo e o ceu te
ajudará

Sábado-10 Horas

21
28 Deusa nogueira
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Chico Xavier: O Apóstolo da Fé

13 Jorge Cerqueira

E.s.e. Cap. XXIII– itens 09/18– Não Vim Trazer a Paz, mas a
divisão

23 Glayse F. Cortines

27 Karina Ocanha

E.S.E. Cap. XXIV Item 11-Não São Os Que Gozam de Saúde
que precisam de médico
‘Vitória Sobre a depressão’

AGRADECEMOS DE ANTEMÃO AOS ORADORES
Campanha do Alimento
Arroz- Feijão-Leite - Óleo Fubá-Macarrão. Nescau - BiscoitosFarináceos Para o Lanche e Café da Manhã

Campanha do Material do Limpeza
Bombril Sabão em Pó e em Pedra -

Detergente-Desinfetante creolina- cera liquida Óleo de móvel- Bombril- Esponja

Todo o material arrecadado em
nossas campanhas é destinado à
Escola Espírita Joanna de Ângelis
onde os alunos recebem
3 refeições diárias.
É principalmente em nome deles
que agradecemos a sua valiosa
colaboração.

“Importa, porém, caminhar hoje ,amanhã e no dia seguinte”- Jesus
(Lucas,13:33)

