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Distribuição interna e gratuita

Instituição Espírita Joanna de Ângelis
Av. N. S. de Copacabana,1183/701

Órgão de Divulgação

O Cantinho da
Joanna

Férias espíritas?!
GERALDO CAMPETTI SOBRINHO
O espírita tem direito a férias? Os Espíritos saem de férias? A
Casa
Espírita
pode
tirar
férias?
O vocábulo férias é um substantivo feminino plural que significa “período de descanso a que têm direito empregados, servidores públicos, estudantes etc., depois de passado um ano ou
um
semestre
de
trabalho
ou
de
atividades”
1 O conceito vale para labor remunerado ou prestação de serviços. A Lei Divina do trabalho insere em suas diretrizes a
necessidade
do
repouso.
2 Como ser humano e profissional, o espírita tem direito de
usufruir as férias decorrentes da sua prestação de serviços. É
comum que parte ou totalidade desse período de férias também seja utilizada para uma pausa em suas atividades na Casa
Espírita. Alguns aproveitam parcela desse tempo para dedicação aos afazeres espiritistas, ofertando outra porção de tempo
aos interesses particulares, familiares e sociais. Nada que fuja à
normalidade, considerando-se a necessidade de cuidar da vida
material. Porém, cabe lembrar: na vida cotidiana, somos espíritas todos os dias. No que tange aos Espíritos saírem de férias,
aprendemos que a Lei do Repouso é rigorosamente observada
por eles. Quando consciente de seu papel na construção de um
mundo melhor, o Espírito aproveita utilmente o “tempo livre”.
A palavra férias se aplica mais a nós que aos Espíritos libertos
do corpo físico, sobretudo àqueles evoluídos. A terceira questão é complexa e exige seguro posicionamento.A Casa Espírita
jamais deve fechar as suas portas, ressalvadas as circunstâncias
e obrigações imperiosas, pois a necessidade não tira férias e a
dor não tem hora marcada. Por esta razão, há que se organizar
equipes de trabalho para garantir o ininterrupto funcionamento das atividades destinadas ao atendimento do público, encarnado e desencarnado. Feriados como Natal, Ano Novo, Carnaval, entre outros, são oportunidades de servir. É recomendável
manterem-se ativos, principalmente, os serviços de palestras
públicas, passes, atendimento fraterno e reuniões mediúnicas.
A Casa Espírita é uma fonte de luz constante para assistência,
consolo e esclarecimento aos necessitados do corpo e do espírito .
Texto extraído da Revista Reformador –Dezembro 2012

"Certamente, algo
de fantasia emoldura a vida e dá-lhe
estímulo.
Entretanto, firmar-se nos alicerces
frágeis da ilusão, buscando aí construir
o futuro, é pretender trabalhar sobre
areia movediça ou solo pantanoso
coberto por água tranquila apenas na
superfície.
Joanna de Ângelis
Prefácio
Os Espíritos do Senhor, que são as
virtudes dos Céus, qual imenso
exército que se movimenta ao
receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da Terra e,
semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os
caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo,
em verdade, que são chegados os tempos em que
todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu
verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes
vozes do Céu ressoam como sons de trombetas, e
os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos
convidamos, a vós homens, para o divino concerto.
Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que,
num hino sagrado, elas se estendam e repercutam
de um extremo a outro do Universo. Homens, irmãos
a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amaivos, também, uns aos outros e dizei do fundo do
coração, fazendo as vontades do Pai, que está no
Céu: Senhor! Senhor!... e podereis entrar no Reino
dos Céus.
O Espírito de Verdade

Nota – A instrução acima, transmitida por via
mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro
caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra;
por isso foi colocada aqui como prefácio.
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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”
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Convite à Leitura

Na forma de perguntas e respostas, os
Espíritos explicaram tudo o que a
Humanidade estava preparada para receber
e compreender, esclarecendo-a quanto
aos eternos enigmas de sabermos de
onde viemos, por que aqui estamos, e
para onde vamos, facilitando, assim, ao
homem, a compreensão dos mais difíceis
problemas que o envolvem. Todas essas
explicações estão contidas neste livro. No
final desta obra, há um Índice Analítico
dos Assuntos, reunindo, em ordem alfabética, todos os verbetes que podem interessar aos estudiosos. Allan Kardec,
quando redigiu seus livros, escreveu para o povo, em linguagem simples, e, sendo esta uma tradução literal, a linguagem simples original ficou preservada. Além disso, e
principalmente, o tradutor respeitou a integridade do livro,
que deve ser considerado sagrado, e não acrescentou nem
sua opinião pessoal, nem notas de rodapé que não estavam no original

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
Souza Lima) CEP 22070-011,
Rio de Janeiro, RJ. Tel:2522 7079.

"O
Livro
dos
Médiuns",
ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores,
segunda obra da Codificação Espírita, foi
publicada em 15 de janeiro de 1861, em
Paris, e tem como conteúdo doutrinário:
O ensino especial dos Espíritos sobre a
teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível,
o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e
os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o seguimento de "O Livro dos
Espíritos".

É obra destinada a todos os espíritas e estudiosos dos
fenômenos produzidos pelos desencarnados, não só
para os trabalhadores da mediunidade. Encontramos
nela explicações essenciais para a prática espírita equilibrada; condições seguras favoráveis à manifestação
dos Espíritos e as implicações daí decorrentes
(dificuldades, empecilhos, equívocos etc.); como obter
assistência dos bons Espíritos, recebendo deles boas
comunicações; como desenvolver discernimento sobre
a influência moral e do meio nas comunicações; saber
avaliar as mensagens mediúnicas e a sua procedência,
utilizando, entre outros, o critério da linguagem usada
pelo comunicante, identificando-o acertadamente, se
for o caso, sobretudo se o seu nome faz vinculações
com personalidade de destaque ou conhecida; entender os mecanismos da obsessão, suas características,
graus, tipos e formas de prevenção; orientar-se quanto
à organização das sociedades espíritas, em geral, e dos
grupos mediúnicos em particular.

20/02/1822 _ Desencarna
em Salvador, Bahia, a freira Joana Angélica de Jesus. Hoje, como Joanna de Ângelis, trabalha
em favor da Humanidade, pelo
médium Divaldo Pereira Franco.

VISITE A NOSSA ESCOLA
Saiba como chegar lá
informando-se na secretaria
ou através do nosso site:
http:www.ieja.org.br
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Um Pouco de Poesia
Allan Kardec
“É o precursor da felicidade celeste.”
UM ESPÍRITO
Mário Frigéri
França. Paris. Travessa de Sainte-Anne.
Doba, sereno, o século dezenove...
Seleto grupo concentra e promove
Mensagens-luz de uma etérea Hipocrene.
É o Espiritismo que, ao nascer, comove
A grande pátria de Hugo e La Fontaine,
Nela elegendo o gênio que o coordene,
Na lucidez de um novo e grave Jove.
Moderno Zeus, do Olimpo em que se embasa,
Kardec empunha os raios de Vulcano
E em fogo a Lei de Deus nas almas vaza;
Semeia o Bem à flor da Humanidade
E, mano a mano, ascende o ser humano
Pelas veredas da Imortalidade...

Lista de Siglas Abreviaturas
ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas
cap — Capítulo
comp. — Compilador
coord. — Coordenador
ed. — Edição
Epíl. — Epílogo
et al. — Et alii
FES — Federação Espírita Brasileira
Glos. — Glossário
il — Ilustração, ilustrado
L. — Livro
NBR — Norma Brasileira
Org. — Organizador
p. — Página
P. — Parte
Pref. — Prefácio
Pról. — Prólogo
q. — Questão
Ref. — Referência
sec. — Seção
t. — Tomo
trad. — Tradutor
últ. — Última
v. — Volume

A Razão providencial da dor
A MAURO PAI VA FONSECA

A ignorância, a indiferença, a rebeldia e a negligência são poderosas forças impeditivas do progresso
e, consequentemente, da felicidade das criaturas.
Através da desculpa, sofisma, acomodação, descrença, negligência e indiferença pela verdade,
uma grande parte dos homens foge ao conhecimento e à vivência da realidade, que os faria cada
vez mais livres e poderosos; entretanto, as leis divinas que governam a vida são perfeitas, justas e
automáticas. Esses atributos, porém, escapam à
percepção da maioria, que não os considera com a
importância merecida. A vida presente, com os prazeres e as vantagens que os homens possam auferir, limita-lhes o círculo de interesses, alimentando- -lhes o imediatismo das conquistas mundanas,
ávidos de opulência, comodidades e gozos que
satisfaçam os impositivos da vida material, colocados como prioridades no seu existir. Estivemos,
estamos e estaremos por toda a eternidade, sujeitos ao determinismo da grande lei de causa e efeito, ou lei casual, que, imperativamente, nos governa através dos pensamentos, palavras e atos.
Já que progredir é uma lei a que todos estamos
sujeitos e a cujas imposições não nos podemos
furtar, de que recursos dispõe seu automatismo
para impedir o excessivo retardamento na evolução das criaturas acomodadas ao menor esforço?
Como age para despertar os enceguecidos pela
ignorância, que inevitavelmente os conduzirá à desilusão e derrota? Às vezes a inconsequência não
os deixa perceber toda a sua realidade, o prejuízo
que a indiferença causa ao próprio progresso, arrastando-os por decênios ou séculos em estado de
penosa estagnação com todas as suas deploráveis
decorrências. É aí que o automatismo da grande lei
entra em ação, promovendo a terapia de choque: a
dor! Nela estão incluídas todas as nuanças dos sofrimentos, em que se incluem não somente as dores e desequilíbrios físicos, mas os psíquicos, sentimentais e morais. Assim, quando todos os argumentos da lógica, do bom senso e da razão são
rejeitados e a inércia na busca da verdade ameaça
gravemente a evolução pela reincidência nos erros,
pecados e crimes clamorosos, a dor então impõe a
procura da solução verdadeira, promovendo com
isso o retorno ao esforço progressista. Inúmeros
foram os missionários enviados à Terra para abrir
os olhos aos homens, trazendo-lhes as verdades
sobre a vida real, a vida futura. O maior deles, o
amado Mestre Jesus, deixou-nos o legado imortal
do seu Evangelho, sentenciando em um de seus
inesquecíveis ensinamentos: “A cada um, conforme suas obras” (Romanos, 2:6), ou seja: a vida de
cada um é sempre fruto de seu próprio esforço, no
caminho do mal ou do bem.
Reformador • Março 2013

5 IMPORTANTES PONTOS DA DOUTRINA ESPÍRITA :
OS MAIS
Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as
coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom.
O Universo é criação de Deus. Abrange todos os seres
racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e
imateriais.
A habitação dos Espíritos encarnados- o planeta Terra,
coexiste com o mundo espiritual, habitação dos Espíritos
desencarnados. Existem outros mundos habitados, com
seres em diferentes graus de evolução: iguais, mais ou
menos evoluídos que os homens.
Todas as leis da Natureza são leis divinas, quer sejam físicas ou morais, pois que Deus é o seu autor.
O homem é um Espírito encarnado em um corpo material.
O perispírito é o corpo semimaterial que une o Espírito ao
corpo material.
Os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos Espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Os Espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem,
intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior
para outra mais elevada, até a perfeição.
Os Espíritos preservam sua individualidade, antes, durante
e depois de cada encarnação.
Os Espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aperfeiçoamento. Os Espíritos
evoluem sempre e em suas múltiplas existências corpóreas
podem estacionar, mas nunca regridem.

Conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado os
espíritos podem ser : Espíritos Puros, aqueles que atingiram a perfeição máxima; Bons Espíritos, aqueles cujo desejo do bem é o que predomina: Espíritos Imperfeitos, são
aqueles cuja ignorância, desejo do mal e paixões inferiores
ainda predominam.
A interação dos Espíritos com os homens é constante. Os
bons Espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas
provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e
resignação. Os imperfeitos nos impelem para o mal.
Jesus é o guia e modelo para toda a Humanidade. E a Doutrina que nos deixou é o que há de mais representativo da
pura Lei de Deus.
A moral do Cristo, contida no Evangelho, é ocaminho seguro para a evolução de todos os homens. assim como é inata a idéia da existência do Criador.
A prece enobrece o homem. Quem ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal e Deus
lhe envia bons Espíritos para assisti-lo. É este um socorro
que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade.

Em um governo do passado, um dos seus ministros
conduziu, oportunamente, um cão ao veterinário em
carro oficial. Surpreendido por um repórter, este advertiu-o sobre a irregularidade que estava cometendo, e o mesmo respondeu enfático: – Os cães também são gente! Acredito, pessoalmente, que o Sr.
Ministro quis dizer que os animais também merecem
o tratamento dado às criaturas humanas.
De imediato, foi ironizado e tornou-se motivo de
troça. Se ainda estiver reencarnado, ele poderá esclarecer que os animais estão sendo mais bem tratados
do
que
os
seres
humanos.
O amor aos animais demonstra uma grande conquista pela sociedade, em razão do respeito à vida em
todas
as
suas
expressões.
Os animais merecem as mais carinhosas expressões
de ternura e cuidados na condição em que estagiam.
Francisco, o santo de Assis, assim o fez, inclusive ao
então terrível lobo de Gúbio. Entretanto, forçoso é
considerar, como ocorre em todas as ideias que se
transformam em tendência, isto é, se fazem voga,
que nelas surgem comportamentos extravagantes.
Os animais, quando domesticados, tornam-se excelentes companheiros de pessoas enfermas, solitárias,
portadoras de conflitos, inclusive depressão, autismo,
síndrome de Down e outros problemas.
A solidão também requer muito o amor dos animais,
tornando-os verdadeiros amigos e companheiros.
No entanto, em uma civilização na qual a miséria
moral é muito grande, dela decorrendo a miséria socioeconômica, os excessos nos cuidados aos animais
tornam-se uma afronta ao sofrimento dos invisíveis,
que se tornam desagradáveis, desprezados e, não raro, perseguidos.
É compreensível que, através do amor, que deve viger entre as criaturas, este se
expanda aos animais, aos vegetais, à natureza que
nos mantém vivos e, ingratamente, a destruímos.
Substituir o afeto de um ser humano pelo de um animal é lamentável, porque os dois não são incompatíveis. Pode-se amar o gênero humano e também o
animal, com o mesmo calor emocional e cuidado.
Algumas pessoas, sofridas e solitárias, referem-se que
preferem amar aos inocentes animais do que aos indivíduos conscientes, que traem, magoam e são indif erent es
aos
seus
padecimentos.
Não me parece feliz a troca afetiva, porque o instinto
de preservação da vida também se encontra nos animais e, graças ao instinto, em algumas vezes sucedem graves acontecimentos entre esses e os seus cuid
a
d
o
r
e
s
.
É inegável que tentar transformar um animal em um
ser humano, por mais se cuide de trabalhar esse requisito, jamais se conseguirá. Entretanto, o amor que
lhe seja dedicado é um passo gigantesco na afetividade que um dia será dirigida às criaturas humanas.

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
05 Francisco Castro Jr

L.E. Q 392/399 — esquecimento do passado

12 Angela Sales

E.S.E. Cap. XVIII Item 6/9-Nem todos os que dizem
senhor senhor

19 André Luís hatherly
26 Luiz Eduardo mourão

Palestra doutrinária
L.E. Q 223/227– ESPIRITOS ERRANTES

Quinta feira_15 Horas
07

Carlos dayube

L.E. Q 386/391-simpatias e antipatias terrenas

14

Graça antunes

L.E. Q. 400/412– O Sono e os sonhos

21

Alcione vilanil

28

Lucy Barbosa

E.S.E. Cap. XVIII-Item 16-Pelas suas obras é que se
reconhece o cristão

Parábola do Festim das bodas
Sábado-10 Horas

02 Bianca pinheiro

L;E; Q 629/646 – o bem e o mal

09 Ubirajara frontin

E.s.e. Cap. XVIII– itens 3/5– a porta estreita

16 João aparecido

Muito se pedirá a àquele que muito recebeu

23 Ângela vidal

L.E. Q 425/438 –sonambulismo

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.

“Mas aquele que perseverar até ao fim, será salvo.”
(Mateus,24:13)

