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Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que
deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a apologia
da loucura generalizada que adormece as consciências nas
festas
carnavalescas.
É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos
novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a
chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrandolhe as belezas e os objetivos sagrados da Vida, se verifiquem
excessos dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Enquanto os trabalhos e as
dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual, a
licenciosidade desses dias prejudiciais opera, nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos
mais esclarecidos, a revivescência de animalidades que só os
longos
aprendizados
fazem
desaparecer.
Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo
acesso das forças da treva nos corações e, às vezes, toda
uma existência não basta para realizar os reparos precisos de
uma hora de insânia e de esquecimento do dever.
Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices,
cheios de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o olvido de obrigações sagradas por parte das almas cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e
divinos.
Ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos, na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho.
Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria, passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e
sofredoras. Por que protelar essa ação necessária das forças
conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres
da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha
abençoada de pão e de carinho que será a esperança dos
que choram e sofrem? Que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas
opiniões, colaborando conosco, dentro das suas possibilidades, para que possamos reconstruir e reedificar os costumes
para
o
bem
de
todas
as
almas.
É incontestável que a sociedade pode, com o seu livrearbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nababescos,
mas, enquanto houver um mendigo abandonado junto de
seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com
isso um eloquente atestado de sua miséria moral.

(Psicografado por Chico Xavier em julho de 1939 /
Revista Internacional de Espiritismo, janeiro de 2001).

O Cantinho da Joanna

Joanna Responde
Hoje as criaturas mal têm tempo
para oos semelhantes, e vive-se
com muitas queixas e reclamações .Será que não existe mais tolerância?
Resp.Fala-se muito em tolerância.Apregoa –se z necessidade
desse preceito cristão.Escreve-se
sobre o valor de tão nobre auxiliar
do amor.
Pouco, porém,se vive a mensagem
da tolerância. Sem ela todos sabem
a própria beleza ressuma tristeza e
o cálice de licor do êxito se converte em taça de amargura onde o tédio se demora.
Alguém se atrasa e logo a maledicência açoita sem recordar a possiblidade de transtorno no tráfego.
O traje não é digno , e imediatamente a censura fere, ignorando as
circunstâncias que o modelaram.O
vizinho fala alto, e é classificado de
mal educado , entretanto pode ser
um obsediado.
O patrão é severo, e é tomado por
algoz,esquecido que ele também é
servidor.
Toda reação nasce na conivência
da razão, que se ajusta às justificativas da mente em desalinho.
Os que reagem perderam a força
de agir.
Tolerãncia não é apenas um formoso roteiro teorizado: é uma diretriz
atuante.
(Messe de Amor)
(4ª edição-p. 125/126)
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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
Nossos Agradecimentos

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/
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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SERVIR MAIS
DESCRIÇÃO
Os problemas sociais, morais e políticos de
hoje diferem pouco daqueles que agitavam os
dias em que viveu Jesus conosco.

A superdensidade da população e as técnicas de comunicação, esmagando o espírito humano por acúmulo de informações, produzem
exaustão. Busca-se tudo para solucionar a problemática externa,
enquanto o homem prossegue sozinho, em incógnita ainda.
endo tudo isso em vista, este livro, que narra e repete as mensagens
do Senhor às Suas gentes simples e sofridas do passado, é um
convite, uma tentativa de entretecer um colóquio com os sofredores
atuais, apresentando-lhes Jesus, a Luz do mundo que permanece
aguardando por nós. Nada traz de novo que já não se haja dito.
Recorda, revive, atualiza feitos e palavras, cicia em musicalidade
fraterna as expressões que conseguiram impregnar os séculos e
não desapareceram, ora reapresentadas pelo pensamento kardequiano, encarregado de erigir o templo novo de fraternidade universal,
delimitando as fronteiras do Reino de Deus, adimensionais como o
próprio Universo que, no entanto, começa no coração, na alma do
homem atribulado de todos os tempos.

GRATIDÃO DE ANO NOVO
Que os bons amigos e as falanges de luz, siga conosco,
que a força do universo penetre em nós ser restaurando nossas mentes a fim de que nossos problemas e
aflições sejam apenas degraus de subida na nossa evolução espiritual.
Que possamos ter em mente o segmento tão e somente na busca do amor e da caridade ao próximo.
Que o perdão faça parte do nossos pensamentos e
sentimentos verdadeiros.
Que o universo que nos enfeita hoje com luzes de todas as cores traga- nos energias de amor e refazimento, e que o mesmo universo, carregue com ele todos
os pontos de angústias e aflições.
Que a luz dourada de Cristo nos cubra em amor e
proteção para mais essa passagem de ano amparando
nos e mostrando a cada um um percurso novo a seguir
com mais sabedoria e amor.
Deus e os bons amigos as falanges amigas do doutor
Bezerra de Menezes possam circular e modificar o que
possa ser modificado, que a aceitação seja a primeira
etapa a ser cumprida na finalização de um ano, seguindo sempre de gratidão!
FELIZ ANO NOVO !

Efraim ben Assef, caudilho de Israel contra o poderio romano,
viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência, e, informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na
cidade, resolveu procurá-lo, na casa de Obede, o guardador de
cabras, a fim de ouvi-lo. – Mestre – falou o guerreiro –, não te
procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os
erros do mundo, todos os dias... Tenho necessidade de instrução
para a minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir,
quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho?... quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas
de quem chora? – É preciso ser mais humilde e servir mais – respondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido. – Mas... e
quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta? que fazer,
quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? E Jesus: – É
preciso mais amor e servir mais. – Senhor, e a palavra feroz? que
medidas tomar para coibi-la? como proceder, quando a boca do
ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte? – É preciso mais brandura e servir
mais. – E diante dos golpes? há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue... De que modo conduzir nosso
passo, à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem
razão? – É preciso mais paciência e servir mais. – E a pilhagem,
Senhor? que diretrizes buscar, perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa
do ouro que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes? – É preciso
mais renúncia e servir mais. – E os assassinos? que comportamento adotar, junto daqueles que incendeiam campos e lares,
exterminando mulheres e crianças? – É preciso mais perdão e
servir mais. Exasperado, por não encontrar alicerces ao revide
político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou Efraim: – Mestre, que pretendes dizer por “servir mais”?
Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou, sem
afetação: – Convencidos de que a justiça de Deus está regendo a
vida, a nossa obrigação, no mundo íntimo, é viver retamente na
prática do bem, com a certeza de que a Lei cuidará de todos. Não
temos, desse modo, outro caminho mais alto senão servir ao bem
dos semelhantes, sempre mais... O chefe israelita, manifestando
imenso desprezo, abandonou a pequena sala, sem despedir-se.
Decorridos dois dias, quando os esbirros do Sinédrio chegaram,
em companhia de Judas, para deter o Messias, Efraim ben Assef
estava à frente. E, sorrindo, ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse
temível
salteador,
perguntou,
sarcástico:
– Não reages, galileu?
Mas o Cristo pousou nele, de novo, o olhar tranqüilo e disse apenas: – É preciso compreender e servir mais.
Pelo Espírito Irmão X Servir mais Fonte: XAVIER, Francisco C. Contos Desta e Doutra Vida.
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O Trabalho
na Seara Espírita
Espiritismo contém um rico conteúdo doutrinário, cujo
estudo é fundamental para elevar o nosso entendimento da
vida espiritual e das leis morais.
Não é doutrina para ser apenas compreendida em teoria,
mas para ser vivida na prática.

Se não observarmos a aplicação dos ensinos em nossas vidas, podemos cair na fé inoperante, a que se refere o apóstolo Tiago:
“Assim, também a fé, se não tiver as obras, por si só está
morta”. (Tiago, 2:17.)
Comentando esse versículo da carta de Tiago, assevera o
instrutor espiritual Emmanuel:

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.

“A fé inoperante é problema credor da melhor atenção,
em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam, com clareza, que o ideal mais nobre,
sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será
Colabore com nossa obra social
sempre uma soberba paisagem improdutiva”. (Fonte Viva,
Ed. FEB, cap. 39.)
P á t r i a
d o
E v a n g e l h

Mais à frente, acrescenta esse autor espiritual: “A crença
religiosa é o meio.
O apostolado é o fim”. (Op. cit., cap. 39.)
Ao tomarmos a resolução de trabalhar na seara espiritual,
sem dúvida, encontraremos ocupação, porque não há muita procura pelo trabalho voluntário.

Quando esteve entre nós, Jesus disse aos seus discípulos:
“A seara, na verdade, é grande,
mas os trabalhadores são poucos”. (Mateus, 9:37.)
Mesmo na seara espírita, o número de trabalhadores é
pequeno, apesar da consciência da importância do trabalho
para a evolução espiritual que o Espiritismo desenvolve
nos adeptos. Muitos deles encontram dificuldades em cooperar na instituição espírita, por diversos motivos:
Aguardam o convite pessoal.
• Não aceitam o serviço que lhes é oferecido.
• Não concordam em começar por atividades simples.
• Impõem condições que não podem ser atendidas.
• Reclamam o direito de escolher o tipo de atividade.
• Preferem começar “por cima”.
• Resistem em estudar primeiro.
• Rejeitam a disciplina.
• O número de pessoas que procuram os centros espíritas
é expressivo e a seara de trabalho é grande. Apesar disso, a
quantidade de trabalhadores continua reduzida.

o

‘Brasileiros, guardemos, para sempre, as armas homicidas das revoluções!... Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino!
Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem, e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua
grandeza!Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens! Nos
dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados
numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual
deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar, em nenhuma circunstância, e sim marchar, sempre, com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil, na sua admirável
espiritualidade e na sua grandeza imperecível!”

Humberto de Campos
O ideal é que o candidato ao trabalho na seara se disponha a agir
como o servo fiel da parábola contada por Jesus:
“Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier,
achar servindo assim”. (Mateus 24:46.)
O servo fiel não discutia as determinações. Cumpria-as, porque
entendia que o seu senhor sabia o que deveria ser feito.
Obediência cega ajuda pouco no crescimento do trabalhador, mas
quem se dispõe a obedecer é o que começa com mais acerto.

5 de nós
Algo

Reconhecemos todos que o mundo atravessa
agitadas crises de transição. Mas podes ser, onde
estiveres, a escora de fé, em que outros se
a
p
o
i
e
m
.
Surgem calamidades. Entretanto, nada te impede
ser o refúgio em que se alimente pequenina tarefa
s o c o r r i s t a .
Golpes de violência demonstram os desvarios de
muitos companheiros da Humanidade. Todavia, o
conhecimento superior te autoriza a efetuar o
e s f o r ç o
d o
r e a j u s t e .
Labaredas de discórdia rebentam, às vezes, nos
melhores grupos sociais. No entanto, reténs os
necessários recursos de espírito, a fim de restaura r
a
obra
da
uniã o.
Tribulações em família se destacam, aqui e ali,
com ímpeto arrasador. Dispões, contudo, de meios precisos para ser um ponto de amparo e comp r e e n s ã o n o r e d u t o d o m é s t i c o.
Ideias estranhas enxameiam no campo da inteligência, tentando desprimorar valores humanos.
Guardas, porém, a possibilidade de ser fiel à dign i d a d e
d a
v i d a .
Muitos se inclinam para o ódio. Se quiseres consegues personalizar a presença do amor.
Há quem vibre, favorecendo a guerra. Serás, no
entanto,
o
toque
da
paz.
Todos nós, os Espíritos encarnados ou desencarnados, ainda no regime de vinculação ao Planeta
Terrestre, estamos vendo as transformações do
mundo e compartilhando o trabalho que decorre
d e
t o d a s
e l a s .
Urge reconhecer, porém, que cada um de nós
pode ser uma parcela de serviço, acrescentando
algo de bom ao processo evolutivo, em que nos
achamos irmanados, com vistas à vitória do bem
na construção do futuro para o Reino de Deus.
Do livro Busca e acharás, obra psicografada
pelo médium Francisco Cândido Xavier.

Deus Interno
Tenho guardada na intimidade do ser a essência
divina que me deu vida, como a me fazer, constantemente, recordar a origem de tudo.
Sou um ser extrassensorial, imaterial, imortal…
Sou um deus!
Ao mesmo tempo, sou tão pouco diante do muito que o Universo minimamente revela ser!…
A temporariedade e a impermanência, a fugacidade e a obsolescência da materialidade obnubilam a visão integral, confundindo os sensoriais
sentidos no pragmatismo da realidade transitória
dos mundos físicos.
A incompletude manifesta ou velada transparece
na busca do ser integral, transcendente, impermanente…
É o elo perdido de uma corrente que insiste e
persiste na demanda da conexão causal para o
intrigante descobrimento do limiar dos evos.
As insatisfatórias respostas denotam a incapacidade cognitiva e a imaturidade espiritual para
entendimento amplo de horizontes largos que,
por ora, tornam-se fugidios…
É tempo de olhar para dentro de mim mesmo e
descobrir, na intimidade do ser, que ali, nos refolhos da alma, habita um deus interior…
Essa essência divinal, tal qual uma chama tímida,
aguarda paciente a manifestação do agente ativo, como um leve sopro, para se apresentar estuante em toda a sua pujança.
Essa individualidade etérea, inacessível ao entendimento humano materializado, aponta o indelével destino de todos os seres criados que, nas
culminâncias da jornada ascensional, volvem ao
Ser integral, Inteligência causal, Origem de tudo o
que existe, expressando plenitude e paz em perfeita harmonia e integração às leis divinas.
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Secretaria
Tarde— 14.00 às 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

04

Ângela Sales

E.S.E. Cap X- itens 7 e 8 - O Sacrifício Mais Agradável A Deus

11

Astênio Evangelista

L.E. 918 - Caracteres Do Homem De Bem

18

Marcos Davi Pontes

E.S.E. Cap. X itens 16 à18 - A Indulgência

25

CARNAVAL

CARNAVAL

31

Não Haverá Reunião

Quinta-feira-15 Horas

Não Haverá Reunião

DATA

Orador

TEMA

06

Georgina Leal

E.S.E. Cap X- Itens 9 e 10 - O Argueiro E A Trave No Olho

13

Fátima Lourenço

E.S.E. Cap.X - itens 14 e 15 - Perdão Das Ofensas

20

Inês Moschini

E.S.E.Cap X-Itens 19 à 21 - É permitido Repreender os Outros ,
Notar As Imperfeições de Outrem, Divulgar o Mal de Outrem?

27

Sônia Laquintinie

Palestra Doutrinária

Sábado—10 Horas
DATA

ORADOR

TEMA

01

Bianca Pinheiro

L. E. 907 à 912 - Paixões

08

João Aparecido

E.S.E.X - itens 11 à 13 - Não Julgueis Para Não Serdes Julgados

15

Valéria Barros

L.E - 919 - Conhecimento de Si Mesmo

22

Não Haverá Reunião

Não Haverá Reunião

29

Ângela Vidal

L.E. 927 à 933 - Felicidade e Infelicidade Relativa

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 móvelBombril - 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.

“ E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a
casa onde Jesus estava e, feita uma abertura , baixaram o leito em que
jazia o paralítico “_ (Marcos,2:4.)

