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Órgão de Divulgação

NATAL

.

Quando da Sua chegada à
Terra, não houve mobilização humana, nem estardalhaço, ou qualquer movimento de massas para informar à Humanidade que o
Rei Solar descera à sombra
do
mundo.
Anunciado
secularmente
como o Messias, fez-se preceder por preparadores dos
caminhos e trabalhadores da abnegação, a fim de que o Seu se
fizesse o ministério da ternura, da compaixão, do amor.
No silêncio de uma noite fria Ele chegou acolitado por seres
angélicos invisíveis e sob a luz fulgurante de alguns astros em
conjunção de órbitas, a fim de que a sombra fosse menos densa no mundo, que Ele renovaria moralmente, quando acendeu
a
claridade
inapagável
da
Verdade.
....E a partir daquele dia memorável a Humanidade nunca mais
seria
a
mesma..
Ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos.
A partir da sinfonia do sermão da montanha apresentou às criaturas de todos os tempos uma nova maneira de compreender o
Pai e de comportar-se em relação ao seu próximo.
Demonstrou que fracos e infelizes são os que dominam os outros sem valor para dominar-se a si mesmos; que poderosos
são aqueles que vencem as más inclinações e se libertam das
paixões inferiores; que ricos são os que se caracterizam pela
pobreza de inferioridade moral e de tendências para o mal: que
triunfadores são os que amam e perdoam aos demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos, desse modo,
bem-aventurados...
Nunca mais ninguém falaria como Ele se expressou ou faria o
que Ele fez, reverdecendo as terras áridas por onde passou e
semeando
esperança
em
todo
lugar.
Jesus é inigualável! E o seu Natal é a epopeia da Luz que se
encarcerou por momentos, a fim de que prosseguisse brilhando
para
sempre.
É certo que estes também são dias muito semelhantes àqueles
em
que
Ele
viveu.
Há predominância das forças do mal, da anarquia, do desequilíbrio e as vidas são amesquinhadas pelo utilitarismo extravagante
e
perturbador.
No entanto, em razão da Sua mensagem, multiplicam-se em
toda parte os Seus obreiros atentos para que se cumpram as
Suas promessas e os indivíduos descubram as trilhas que Ele
percorreu, seguindo-O empós e felicitando-se plenamente...
Esta é a tua oportunidade de encontrá-lo, caso ainda não tenhas
estado
com
Ele.

Opção pela Vida
Nos atuais dias
turbulentos, aumenta, assus-tadora e
consideravelmente,
o número dos indivíduos que se negam a viver, a enfrentar os desafios e
as dificuldades, fugindo por meio da
ingestão de drogas alucinógenas, do
álcool, dos excessos desvigorantes,
ao prosseguimento da existência corporal.

Joanna de Ângelis/ Divaldo Franco –
Momentos de Iluminação - 4ª edição-p.
23– Editora LEA
Busca-O quanto antes, a fim de que
não
seja
tarde
demais...
E se O conheces, certamente O
amas.
Utiliza-te, então, do Seu Natal para
demonstrar que a Sua lição de ternura
domina o teu coração, distribuindo-a
com todos aqueles que te espiam ou
que, longe de ti, aguardam por uma
migalha de bondade que lhe podes e
deves
ofertar.
.[
O Natal de Jesus é uma festa que se
faz celebrada pelo Céu e a Terra, homenageando o Rei Solar que te
aguarda no topo da subida, montanha
acima, que deves empreender desde
agora, superando-te e renovando-te.
Porfia no desiderato de estar com Ele
e não desistas nunca, mesmo que
descubras conspirações contra os
teus ideais e esforços, incompreensões e dificuldades em relação aos
objetivos a que te dedicas...
Quem O ama nunca teme, jamais se
detém.
É
Natal!
Ama, ajuda, perdoa e sê feliz com Jesus.
Joanna de Ângelis (espírito)
(Página psicografada pelo médium Divaldo
Pereira Franco na reunião da noite de 5 de
setembro de 2003, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia
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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
ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA

ESDE
QUINTA-FEIRA

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

19:30 às 21h.

Com o estudo do

“ O Livro dos espíritos”

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”

3

Convite à Leitura
Você já leu o novo livro
da LEAL?
Momentos de
Sublimação?
Não sabe o que está perdendo...

Divaldo Pereira Franco / Ditado por:
Joanna de Ângelis / Vianna de Carvalho
Editora: LEAL
O
Argueiro
e
a
Trave
no
Olho
9 – Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do
teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou
como dizes a teu irmão: Deixa-me tirar-te do
teu olho o argueiro, quando tens no teu uma
trave? Hipócrita, tira primeira a trave do teu
olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho de teu irmão. (Mateus, VII: 3-5).
10 – Um dos caprichos da humanidade é ver
cada qual o mal alheio antes do próprio. Para
julgar-se a si mesmo, seria necessário poder
mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo, e considerarse como outra pessoa, perguntando: Que pensaria eu, se visse alguém fazendo o que faço?
É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o
homem a disfarçar os seus próprios defeitos,
tanto morais como físicos. Esse capricho é
essencialmente contrário à caridade, pois a
verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contra
senso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem
bastante fútil para crer na importância de sua
personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo, bastante
abnegação para ressaltar nos outros o bem
que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que
poderia pô-lo em destaque? Se o orgulho é a
fonte de muitos vícios, é também a negação de
muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por
isso que Jesus se empenhou em combatê-lo,
como o principal obstáculo ao progresso.

Divulgação
pelos
Atos
Joanna
de
Ângelis
/Divaldo
Franco
O verbo flamívomo e arrebatador entretecerá considerações
incomparáveis a respeito do Bem; no entanto, será o exemplo silencioso de renúncia e de Páginas brilhantes serão escritas
a respeito da excelência do
Evangelho;
todavia, a conduta equilibrada do indivíduo demonstrá-la-á
com segurança, abrindo espaço para a fraternidade e o
amor.
Conceituações claras, carregadas de lógica e de bom senso,
serão apresentadas às assembleias atentas; entretanto, o
comportamento do expositor representará o peso mais importante para selar a legitimidade dos
enunciados.
Debates vigorosos conseguirão demonstrar a pujança da palavra de Jesus e a racionalidade de Allan Kardec; mas, a
ação da caridade, e somente ela, confirmará o seu elevado
conteúdo.
Todos os textos elaborados com inteligência sobre o Espiritismo conseguem despertar o interesse dos neófitos; porém,
será sempre a lição viva de gentileza e paciência que lhe
demonstrará a irrestrita confiança em Deus, que todos devem
manter.
Os cursos de esclarecimento e as técnicas de ensino aplicados à divulgação do pensamento espírita têm o poder de
orientar e despertar consciências; todavia, a vivência desses
postulados pelos que os enunciam, demonstrará que
são
portadores
de
força
moral
transformadora.
A humanidade tem conhecido admiráveis oradores e hábeis,
quão cultos escritores, sofistas e silogistas bem equipados
mentalmente, pensadores eméritos, que vêm apresentando
teses revolucionárias e propostas salvacionistas, roteiros de
libertação e fórmulas de engrandecimento moral; no entanto,
o tempo os tem esboroado, porque os seus autores apenas
ensinaram, instruíram, propuseram, mas não se impregnaram deles, a que tanto se referiam, sucumbindo no desespero...
É lamentável que muitos homens e mulheres, aparentemente
convencidos da imortalidade do Espírito e da vida futura,
ajam e comportem-se de maneira totalmente contrária...
Agridem-se, espezinham-se e aos demais, censurando,
amaldiçoando, hostilizando-se reciprocamente em atitudes
infelizes
que
desmentem
as
palavras que direcionam aos outros em nome da Doutrina
que dizem esposar. São ainda características da natureza
humana a dubiedade, como também a dicotomia entre a palavra e a ação, o ensinamento e a conduta, o que vem dificultando o progresso de cada qual e da humanidade em geral. Quem encontra o Mestre e reflexiona nos Seus ensinos,
não mais age como antes. Jesus é um divisor de águas e de
condutas. Ninguém pode permanecer indiferente ao Seu
mimetismo, à Sua penetração emocional. O Espiritismo, restaurando Lhe o pensamento e atualizando-o, é poderoso
agente transformador, que modifica o ser em profundidade.
Vivê-lo sem retoques, trabalhando-se sem cessar, constituem o desafio do momento para todo aquele que travou contato com a sua lição libertadora. Enquanto permaneça a diferença no nível científico-tecnológico com o moral, o adepto
do Espiritismo se tornará o exemplo que define a eloquência
da sua convicção, face aos postulados abraçados. Divulgação pelos atos é a palavra de ordem no báratro dos conceitos estúrdios e das doutrinas confusas que pretendem retratar
Jesus
e
solucionar
os problemas humanos, desequipados da lógica e da razão,
incapazes de enfrentar o bom senso e a experimentação
científica.
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Um Pouco de Poesia

Agradeço, Jesus,
A bênção do Natal que nos renova e aquece
Em vibrações de paz aos júbilos da prece,
Que te louvam, dos Céus ao pó que forra o chão!...
Agradeço a mensagem que te exalta,
Reacendendo o Sol da Nova Era
Nos cânticos da fé viva e sincera
Que nos refaz e eleva o coração.
Agradeço as palavras em teu nome,
Naqueles que conheço ou desconheço,
Que me falam de ti com bondade sem preço,
Conservando-me em ti, seja em que verbo for,
E as afeições queridas que me trazem,
Por teu ensinamento que me alcança,
A sublime presença da esperança
Ante a força do amor.
Agradeço o conforto
De tudo o que recebo em forma de ternura,
Na mais singela flor que me procura
Ou na prece de alguém
E as generosas mãos que me auxiliam
A repartir migalhas de consolo,
Seja um simples lençol ou um simples bolo
Para a festa do bem.
Agradeço a saudade
Dos entes que deixei noutros campos do mundo,
Que me deram contigo o dom profundo
De aprender a servir, de entender e de orar,
Os afetos que o tempo me resguarda
Sob fulgurações que revejo à distância,
Induzindo-me a ver-te entre os brincos da infância
Nas promessas do lar!...
Por tudo em que o Natal se revela e se expande
A envolver-nos em notas de alegria
Que o teu devotamento nos envia
Em carícias de luz,
Pelo trabalho que nos ofereces,
Perante a fé maior que hoje nos invade,
Para a edificação da Nova Humanidade,
Sê louvado, Jesus!...

Maria Dolores/Chico Xavier

Lecionou a Benfeitora Joanna de Ângelis:

"(...) Elegendo a humildade para seguir contigo não
terás olhos para consagrações nem apedrejamentos, porquanto ela te falará somente do trabalho a
fazer, do caminho a percorrer, das dificuldades a
transpor, das lutas íntimas a vencer, ensinando-te a
desculpar e amar sem cansaço, porque a humildade em teu espírito é sinal positivo da presença de
Jesus contigo na via redentora."
(Joanna de Ângelis /Divaldo P. Franco, livro, Dimensões da Verdade - 8ª ed, p. 247 - editora LEAL)
L.E. 334. Há predestinação na união da alma com tal ou
tal corpo, ou só à última hora é feita a escolha do corpo
que ela tomará?
"O
Espírito é sempre, de antemão, designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter -se, pede para encarnar.
Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia
e vira que tal Espírito se uniria a tal corpo."

Allan Kardec - O livro dos Espírito
Allan Kardec - O livro dos Espíritos

Missão dos Espíritas
Ide, pois, e levai a palavra divina: aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos
pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação
terrena, encontrareis fervor e fé.
Arme-se a vossa falange de decisão e coragem! Mãos à obra! O arado está pronto; a terra espera; arai!
Ide e agradece a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou; mas, atenção! entre os chamados para o
Espiritismo muitos se extraviaram ; reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade.

Erasto
(O Evangelho Segundo o Espiritismo. Cap. XX item 4 )
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A ESCOLA ESPÍRITA JOANNA DE ANGELIS atende
quase 200 crianças em regime de semi-internato e
lá, além das matérias curriculares, as crianças têm
aulas de iniciação profissionalizante e três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da
tarde.
E a D. Terezinha Oliveira, sua diretora, consegue
manter esse lindo trabalho de amor sem qualquer
verba ou ajuda do governo ou de qualquer outra
organização....
APENAS COM DOAÇÕES!!!! Dá pra imaginar????
E agora no final do ano, os gastos aumentam muito
e a situação fica bem mais difícil, pois, além de todas as despesas mensais, é a vez de pagar o mais
que merecido 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES!!
❤️
Vamos ajudá-la a conseguir. Não precisa ser muito!! Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro
acolá e a gente consegue!! VAMOS, PELO MENOS,
TENTAR???

Saiba Como
Ajudar a Nossa

O jugo leve
1 – Vinde a mim, todos os que andam em
sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de

mim, que sou manso e humilde de coração, e
achareis descanso para as vossas almas. Porque o
meu jugo é suave e o meu fardo é lve. (Mateus,
XI: 28-30)
2 – Todos os sofrimentos: misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos,
encontram sua consolação na fé no futuro, e na
confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio
ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que sim-

plesmente duvida, as aflições pesam com todo o
seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar

Instituição

sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer:
“Vinde a mim, vós todos que estais fatigados, e

Tornando-se Associado ou
Doações em dinheiro que podem ser feitas
das seguintes formas:
Doações Eventuais:
Pessoalmente, na secretaria da IEJA
em Copacabana. Sub sede*

eu

vos

alivia-

rei”.
Jesus, entretanto, impõe uma condição
para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei
que ele ensina: seu jugo é a observação dessa lei.
Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que

Depósito / transferência bancária para conta :

impõe como dever o amor e a caridade.

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: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1183, sala 701, Copacabana,
(entre ruas Sá Ferreira e Souza Lima) CEP
22070-011, Rio de Janeiro, RJ. Tel:2522 7079.

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

“O Espiritismo realiza o que Jesus disse ao
consolador prometido: Conhecimento das
coisas, fazendo que o homem saiba donde
vem, para onde vai e por que está na Terra:
atrai para os verdadeiros princípios da lei de
Deus e consola pela fé e pela esperança”
A l l a n
K a r d e c O Evangelho Segundo o Espiritismo –cap.VI 4

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

04 Jorge Luiz cãmara

A vivencia saudável

11 Luiz carlos leite

A Amizade

18 Astenio evangelista

Irmãos Invisíveis

25 natal

Natal

Quinta feira_15 Horas
06

Leda lucia

Jesus e as mulheres

13

Karen bassini

Caminhos (Eu sou o caminho– Jesus)

20

Gianina laucas

modo de ser feliz

27

Terezinha lumberas

Presença de Jesus

Sábado-10 Horas
01 André trigueiro

A força do agora

08 Manoel messias

Reflexões sobre a humildade

15 Nancy ferreira

Vida em abundancia

22 Rosa zacharias

“noite inigualável

29 Jaqueline Macedo

Inalterada preponderância do bem

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.

Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens.
Lucas II :14

