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N a ta l
e A n o N ovo
A época evocativa do Natal de Jesus sempre provoca recordações e atividades que estimulam a confraternização. São cc momentos em que a sociedade gera uma atmosfera mais leve e
fraterna.
O episódio da manjedoura deve realmente representar o ensejo
de que o Cristo nasça na intimidade e no ambiente dos lares.
Este foi o propósito de Francisco de Assis ao encenar, pioneiramente, o contexto do nascimento de Jesus, nos idos de 1223:
criar uma Belém nos lares.
A obra inaugural da Doutrina Espírita – O livro dos espíritos –,
reanuncia, como um dos seus fundamentos, os ensinos morais
do Cristo e, em O evangelho segundo o espiritismo, Allan Kardec detalha, com os exemplos e parábolas de Jesus, a essência
da sua mensagem, afirmando claramente: “As instruções que
promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do Céu
que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho”.1

Tantas e tão importantes rememorações sugestivamente antecedem de poucos dias o ingresso no ano novo. O primeiro dia do
ano, em nosso calendário, foi escolhido pela Organização das
Nações Unidas, visando promover o dia da Confraternização
Universal ou o dia da Paz, devendo ser, portanto, para todos os
povos, tempo de recomeçar, criar projetos e expectativas de
melhorias.
Anotou
Emmanuel:
“Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e
servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna
no corpo do calendário, descerrando- -nos horizontes mais claros para necessária ascensão.”2
Que o Natal do Cristo traga maiores contribuições que ensejem
o nascimento ou renascimento de sua mensagem educadora e
libertadora desde os albores do Ano Novo.

Referências:
1 KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Trad.
Guillon Ribeiro. 131. ed. 3. imp. (Edição Histórica.) Introdução, it. I. 2 XAVIER, Francisco C. Vida e caminho. Espíritos
diversos. São Bernardo do Campo (SP): Editora Geem.

O Cantinho da Joanna
Obstáculos

"Aquele que cede ante ao
obstáculo, que desiste diante da dificuldade já perdeu a batalha sem a ter enfrentado.
Não raro, o obstáculo e a dificuldade são mais aparentes que reais,
mais ameaçadores do que impeditivos. Só se pode avaliar após o enfrentamento. Ademais, cada vitória
conseguida se torna aprimoramento
da forma de vencer e cada derrota
ensina a maneira como não se deve tentar a luta. Essa conquista é
proporcionada mediante o esforço
de prosseguir sem desfalecimento e
insistir após cada pequeno ou grande insucesso. O objetivo deve ser
conquistado, e, para tanto, a coragem do esforço contínuo é indispensável. Muitas vezes será necessário parar para refletir, recuar para
renovar forças e avançar sempre. É
uma salutar estratégia aquela que
faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados permanentes e de valor expressivo depois."
Joanna de Ângelis

A vida é
constituída de lições
que se repetem até
se fixarem
corretamente.
Joanna de Ângelis
Divaldo Franco
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ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA

ESDE
QUINTA-FEIRA
19:30 às 21h.
ENCERRAMOS NOSSO ESTUDO
RETORNAREMOS EM 05/03/2020
GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS
SEXTA-FEIRA
15 HORAS

ENCERRAMOS NOSSO ESTUDO
RETORNAREMOS EM MARÇO

INTERNAUTAS ANOTEM
Nosso Site Nosso Email
http:www.ieja.org/
info.ieja@ieja.org
webmaster@ieja.org
Nosso Blog
iejarj.blogspot.com.br
CEERJ
(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 5ºCEU
http://divulgao-5ceu.blogspot.com.br/
FEB
http://www.febnet.org.br

http://www.mundoespirita.com.br/

Nossos Agradecimentos

http:jorgehessenestudandoespiritismo.
blogspot. com
http://www.oconsolador.com.br/

CVDEE
Centro Virtual de Divulgação e Estudo do Espiritismo

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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O mundo e a sociedade
tem avançado bastante
e de muitas formas, seja na ciência e tecnologia, como no pensamento ético e sociológico, ampliando cada vez
mais os horizontes da vida e enriquecendo o ser humano de conhecimentos
valiosos. Entretanto, essas evoluções
vieram acompanhadas de grandes problemas, como o aquecimento global,
que prejudica as diversas forma de vida,
as ambições por poder e prazer, além
da perda de valores espirituais. Este trabalho discorre sobre esses e outros temas, apresentando orientações inspiradas nas palavras de Jesus, o sábio pedagogo, para o comportamento ideal diante destes acontecimentos.
Ensejo de avaliação
Quem de nós, caros amigos, poderia aquilatar
com segurança a riqueza e o valor dos acontecimentos que se verificam no curto espaço de um
minuto, no corpo e na alma de cada ser vivente,
nas profundezas da Terra e no infinito dos céus?
Limitados em nossas percepções pela relatividade
universal em que nos inserimos, escapa-nos de
todo a multidão de fenômenos que ocorrem nos
universos numa fração de segundo. E, todavia, é
no bojo abençoado e fecundo do tempo que existimos e realizamos a nossa evolução. Lógico, portanto, que nos detenhamos respeitosos em cada
marco temporal do nosso caminho, para endereçar ao sólio do Altíssimo um pensamento de amor
e gratidão, pelas bênçãos do tempo que a bondade divina nos concede. O início de um novo ano,
em nosso calendário, representa a abertura de
nova etapa de nossas experiências. Guarda, por
isso, significação especial, pelo ensejo de avaliação do nosso aproveitamento, em face das oportunidades que o tesouro celeste nos outorga.
Que, pois, em cada novo ano que começa, busquemos realizar em nós mesmos, tanto quanto
possível, o reino de amor e de verdade que o
Mestre nos anunciou.
André Fonte: SANT’ANNA, Hernani T. Amar e servir. Por
Espíritos diversos. 3. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB,
2011. cap. 71.

Não resolve usar gentileza apenas na rua,
é preciso ser gentil em casa. (Chico Xavier)
Não resolve usar gentileza apenas na rua. É preciso ser gentil em casa.
Não resolve exaltar o perdão apenas em público. É preciso
perdoar na intimidade do lar.
Não resolve propagar o amor apenas no grupo religioso. É
preciso amar no templo doméstico.
Não resolve anunciar a caridade apenas aos outros. É preciso
ser caridoso em família.
Não resolve exibir compreensão apenas aos estranhos. É
preciso compreender os parentes.
Não resolve aparentar humildade apenas em ocasiões especiais. É preciso ser humilde no dia a dia.
Não resolve mostrar bondade apenas na assistência aos necessitados. É preciso ser bom com os mais próximos.
Não resolve divulgar o bem apenas na tribuna. É preciso
expurgar o mal do coração.
Não resolve viver de aparências. A hipocrisia é clima propicio à atuação de Espíritos perversos.
Não te esqueças, pois, do esforço constante na renovação
íntima, porque, no que diz respeito à influência espiritual, é
oportuno e verdadeiro inverter o provérbio: "Dize-me
quem és e te direi com quem andas".
André Luiz, Livro Vivendo o Evangelho, Vol II,
psicografia de Antonio Baduy Filho

SOFRIMENTO
A Doutrina Espírita não faz apologia ao sofrimento, pelo contrário,
esclarece que ele é opcional.
Em contrapartida a Dor é uma ferramenta de evolução. O psicólogo
Mário Mas fala sobre o tema com base no livro “Tesouros Libertadores“, autoria espiritual de Joanna de Ângelis, psicografia de Divaldo
Pereira Franco.
De acordo com o estudo feito por Mário Mas, nós passamos por situações que atraímos para nós mesmos de alguma forma.
Em alguns casos (não em todos) as pessoas vem levando uma vida sem
reparar nenhum erro, cometendo atrocidades constantemente e sendo
negligente com si próprio.
Deus sendo infinitamente justo e bom e de acordo com as leis divinas,
não deixa que tais atos permanecem eternamente.
O espírito ignorando a sua consciência e caminhando contra a evolução
espiritual, é submetido a situações de sofrimento, para que ele caminhe em prol da sua jornada espiritual.
Mas não podemos de jeito nenhum encarar tais desafios como uma
punição de Deus mas sim uma benção. Isso mesmo, o sofrimento é uma
benção pois ele nos faz seguir o caminho da felicidade e do equilíbrio
espiritual.
Quando Jesus diz: “Bem-aventurados os aflitos.” ele está nos informando que aqueles que sofrem, estão reparando seus erros do passado progredindo e tento a oportunidade de consertar, realizando assim
a sua reforma íntima
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Sonido certo

“Porque, se a trombeta der sonido incerto,
quem se preparará para a batalha?”
Paulo (I Coríntios , 14:8)

Como todo instrumento musical, a trombeta emite sons variados que, conforme
a convenção, indicam ações a serem
empreendidas. O sonido certo é sempre
aquele que convoca a ações coerentes
com as Leis Divinas, únicas verdadeiras
e capazes de impulsionar os ouvintes a
discernirem o que fazer e o que não fazer, conduzindo-os sempre à felicidade.
O sonido certo já foi dado, há dois mil
anos, pelo Guia e Modelo da Humanidade, Jesus, o Cristo de Deus, e o som de
sua trombeta é suave, porém, desafiador, porque convida os que desejam se
alistar num Exército diferente, à grande
batalha, cujas armas não são as tradicionais, que destroem, que levam ao confronto, à luta, à beligerância. Trata-se,
então, de um alistamento para se aprender a amar, de um Exército que capacita
seus elementos a vencerem a si mesmos, a praticarem a caridade com as armas da benevolência, da indulgência e
do perdão incondicional.
O sonido
certo tem, no Evangelho de Jesus, seu
acorde, sua partitura e sua única música:
a Caridade.
Quando Paulo afirma: “se a trombeta der
sonido incerto…”, ele alerta para um
ponto de atenção, porque a trombeta do
Bem não dá sonido incerto, exara somente o som do Amor em suas infinitas
tonalidades. No entanto, as trombetas de
sonidos incertos estão, a todo instante,
emitindo sons para desviar os soldados
do Bem às batalhas de confrontos, de
lutas, de divisões, e de conquistas dos
poderes fugazes.
O sonido certo é único, inconfundível,
mas precisa ser conhecido, meditado,
sentido e vivido. Para isso há necessidade de atenção e discernimento, porque o
seu convite é para a batalha íntima a ser
travada consigo mesmo pelo autoaperfeiçoamento com base no código de conduta oferecido pelo Evangelho, hoje, à
luz do Espiritismo.
Avante! Porque o sonido certo aponta
para o Caminho, a Verdade e a Vida e,
há mais de um século, vem anunciando,
aos que têm ouvido de ouvir, uma Nova
Era para a Humanidade.

A Escola Espírita Joanna de Ângelis é localizada no bairro
de Santa Amélia, em Engenheiro Pedreira, distrito de
Japeri, Estado do Rio de Janeiro. Somos uma escola
regular que atende a meninas e meninos de 5 a 16 anos,
com currículo abrangendo Educação Infantil e Ensino
Fundamental. Além das matérias curriculares, os alunos
têm aulas de iniciação profissionalizante.
Colabore com n oss a obra s ocoal

Ensina Joanna de Ângelis:
“ O ingrato, diante do seu atraso emocional,
reclama de tudo, desde os fatores climatéricos
aos humanos de relacionamentos, desde os orgânicos aos emocionais, sempre com acusação
ou autojustificação assim como do mal-estar a
que se agarra em seguro mecanismo de fuga da
realidade.”

Mantenhamos
a simplicidade e grandeza
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A Doutrina Espírita, por seus fundamentos e
desdobramentos próprios de seu conteúdo
doutrinário, é grandiosa por várias razões.
Entre elas, destacam-se os benefícios diretos do esclarecimento à mente humana, embasados na mais perfeita lógica e bom senso, além do conforto ao coração pelo consolo próprio da mensagem totalmente estruturada
no
Evangelho
de
Jesus.
Suas respostas aos extensos questionamentos humanos, todas construídas nas bases
da ciência, da filosofia e da religião, aliás,
tríplice aspecto de seus fundamentos, atendem a todos os estágios do intelecto humano, desde que a pessoa se liberte de preconceitos e aceite estudar para conhecer, ao
menos ainda que a título cultural, pois que a
Doutrina Espírita deseja apenas ser conhecida,
nunca
imposta.
Suas bases inspiram o amor ao próximo, no
amplo sentido da caridade, dispensam
quaisquer formalismos ou rituais, convidam à
fé racional e estimulam o autoaprimoramento
e o trabalho no bem como ferramentas de
conquista do mérito da felicidade acessível a
qualquer
pessoa.
Por isso, estão distantes da prática espírita
as manifestações de vaidade, da autopromoção, da imposição de ideias, dos abusos de
qualquer espécie, da exploração da fé e
mesmo a obtenção de quaisquer vantagens.
E como agora a ideia espírita já encontra
ampla aceitação no meio popular, surgem os
perigos da infiltração de ideias e posicionamentos estranhos à simplicidade e grandeza
da
mensagem
espírita.
É onde surge o exibicionismo ou a publicação de obras estranhas, com ideologias conflitantes com a pureza dos princípios espíritas, comprometendo a lógica e o bom senso
tão bem expressos na genuína literatura espírita. É onde surge o uso de termos exóticos, de difícil compreensão para o grande
público, complicando a simplicidade dos ensinos.
É, pois, especialmente na literatura e na tribuna, talvez, sem contar as alfinetadas próprias do difícil relacionamento humano, que
estamos nos comprometendo mais. É quando não simplificamos os ensinos e desejamos dar demonstrações intelectuais ao invés
de nos preocuparmos com a clareza própria
do Espiritismo.

Temos que “mastigar” os ensinos para a
mente popular, temos que fazer chegar a
grandeza do Espiritismo ao cotidiano das dificuldades que a pessoa está enfrentando para que possa superar seus dramas e angústias.
Ninguém nega, todavia, que há eventos, estudos e literatura específica que exigem mais
qualificação e direcionamento específico.
Mas complicar algo tão simples e ao mesmo
tempo grandioso, inventar teorias, preocuparse com opiniões pessoais, desejar projetarse através de teorias esdrúxulas, estranhas e
incoerentes, já é outra coisa que se situa
muito distante da proposta de renovação e
aprimoramento trazida pelo Espiritismo.
Que possamos despertar dessa letargia de
uma concorrência que tenta sobrepor-se ao
próprio Espiritismo para voltar a atenção devida e merecida à tarefa que mutuamente
assumimos de honrar o conhecimento libertador da extraordinária Doutrina Espírita.
Livros ou teorias estranhas ao Espiritismo,
que tentam impor ideias esdrúxulas?
Basta seguir o conselho de Erasto em O Livro dos Médiuns*: “(...) Desde que uma opinião nova se apresenta, por pouco que nos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e
da lógica; o que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente; vale mais repelir dez verdades do que admitir uma só
mentira
(...)”.
*OLM, capítulo XX, item 230
Nunca esquecer de orar e também
nunca desperdice um abraço. Abrace!
" Preserva a jovialidade na tua
c
o
n
d
u
t
a
.
U m cen ho car r eg ad o r eflete
aflição, desgosto, contrariedade.
Podes ser de atitudes retas e
comportamento sério, sem que te afixes a máscaras contraída do mau hum
o
r
.
Jovialmente e com alegria esparze
bom ânimo, irradiando o bem-estar de
que esteja rico o teu coração.
O tesouro de um comportamento jovial
tem o preço da felicidade que oferece
a
todas
as
p essoas. "

Joanna de Ângelis/Divaldo
Vida Feliz lição 34.

Franco
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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

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
DATA

ORADOR

TEMA

03

Jorge Luis Câmara

A Grande Transição-_livro Jesus e Vida

10

Astênio Evangelista

Agitação Espiritual_livro_Jesus e Vida

17

George Abreu

Palestra Doutrinária

24

Não Haverá Reunião

Não Haverá Reunião

31

Não Haverá Reunião

Não Haverá Reunião
Quinta-feira-15 Horas

DATA

Orador

TEMA

05

Terezinha Lumbreras

Em Respeito à Caridade- livro Jesus e Vida

12

Sõnia Laquintinie

Comppaixão e Vida-livro Jesus e Vida

19

Gianina Laucas

Pertencer-se– livro Jesus e Vida

26

Leda Lucia Braga Miraglia

Funçõs do Sofrimento– livro;Jesus e Vida

Jurema Célia

E.S,E,VIII itens 18/19-Deixai Que Veham A Mim As Criancinhas
Sábado—10
Horas

DATA

ORADOR

07

Manoel Messias

Sempre e Agora-livroJeswus e Vida

14

André Trigueiro

Hoje Como Sempre-livro Jesus e Vida

21

Jaqueline Macedo

Turbulências e Desavenças-livro Jesus e Vida

28

Nacy Ferreira

30

TEMA

Interação Mente e Corpo-livro Jesus e Vida

AGRADECEMOS DE ANTEMÃO AOS ORADORES
Campanha do Alimento

Arroz- Feijão —Leite Óleo Fubá-Macarrão.Nescau - Biscoitos—
Farináceos Para o Lanche e Café da Manhã

Campanha do Material do Limpeza
Bombril Sabão em Pó e em Pedra Detergente-Desinfetante creolinacera liquida Óleo de móvel-

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

“E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho,
porque alguns deles vieram de longe”_ Jesus (Marcos 8:3)

