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INFORMATIVO Nº23_ANO XIX—JANEIRO 2018

Distribuição interna e gratuita
Órgão de Divulgação

FELIZ ANO NOVO
Artigo de Divaldo Franco (Professor, médium e conferencista)

Chegamos ao fim de mais um ano de experiências. A sensação que a
muitos de nós assalta é que os dias passaram com celeridade, mais do
que os anteriores. É natural que assim suceda, porque se multiplicam
as atividades, a correria para a aquisição de recursos e também de prazeres torna-se muito maior, dando a impressão de que as horas foram
encurtadas, quando, em realidade, o volume de compromissos é que se
fez
maior
Se perguntarmos às pessoas ociosas sobre essa questão, dir-nos-ão,
certamente,
que
as
horas
jamais
pareciam
passar.
Esse é o paradoxo do tempo real e do emocional.
Fim de ano, portanto, é oportunidade de fazer-se reflexão, de análise,
de balanço das atividades desenvolvidas durante o período. Talvez, para alguns, o saldo seja assinalado pela amargura, desencanto, fracasso,
armazenando
revolta
e
violência.
Para outros, no entanto, significou oportunidade de crescimento, de
conquista de valores, de desenvolvimento ético-moral. Indubitavelmente, a existência humana é portadora de um sentido significativo para a
realidade do ser. Saber utilizar-se das circunstâncias felizes ou inditosas, alterando o rumo para o equilíbrio, mediante o esforço pessoal,
sem lamentação nem exibicionismo, constitui o desafio que nem todospretendem enfrentar.
Em realidade, nada muda a partir do dia primeiro de janeiro, que significa a data inicial do ano novo. A convenção social estabeleceu no calendário a marca de mudança, e não faltam aqueles indivíduos que esperam acontecimentos trágicos ou mágicos propiciadores de desgraças
ou de bênçãos que signifiquem mudanças radicais no comportamento
humano.
Quando se está consciente da responsabilidade que lhe diz respeito,
assim como das possibilidades que devem ser cultivadas em favor do
crescimento interior, cada dia representa um ano novo, desde que se
esteja disposto a construir patamares ascensionais indicadores de progresso
e
auto
iluminação.
Toda ocasião de servir e de trabalhar em favor do mundo melhor significa bênção de Deus que não pode ser desperdiçada.
A existência é o que cada um dela faz, mediante o comportamento dentro das leis de ordem em favor do desenvolvimento cultural, moral e
espiritual.
Nesse sentido, a reflexão diária em torno de Deus e dos valores espirituais constitui mecanismo para estimular a coragem e a altivez moral
em
todas
as
circunstâncias.
Certamente, a vivência em sociedade é sempre desafiadora por causa
dos egos que desejam ascensão. Com o conhecimento das Leis de
Deus,
tudo
se
modifica
para
melhor.
Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, em 28-12-2017.

Seja 2018 um ano de grandes realizações no bem

Instituição Espírita Joanna de Ângelis
Av. N. S. de Copacabana,1183/701
CEP 22 070 011 Tel.: (21) 2522 7079

O Cantinho da Joanna
Vida Feliz

Lição CXCII
Generaliza-se a idéia falsa de que o
homem honesto e trabalhador é um idiota.
Assim afirmam diante da prosperidade material da injustiça e do furto, da ignomínia e do
suborno, que assumem proporções devastadoras no organismo social. Não têm, porém, razão aqueles que assim pensam e agem, porquanto, a abundância material sem a dignidade
perverte os costumes, desorganiza o homem e
envilece a alma. Só a honra prevalece, e o bem
subsiste a tudo. Continua sábio, agindo com
elevação.
PROVAÇÃO
Emmanuel
246 –Qual a diferença
entre provação e expiação?
-A provação é a luta que
ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena
imposta ao malfeitor que comete um
crime.
247 –A lei da prova e da expiação é
inflexível?
-Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os
delinqüentes com o “sursis”?
A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que,
conforme a conduta do Espírito encarnado, pode dispensar na lei, em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do
amor que cobre a multidão dos pecados.
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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

19:30 às 21h.

C OM O ESTUDO DO

“ O L IVRO DOS ESPÍRITOS ”
GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS
SEXTA-FEIRA
15 HORAS

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/
FEB
http://www.febnet.org.br

Nossos Agradecimentos
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

A benfeitora espiritual Joanna
de Ângelis apresenta importantes subsídios à Filosofia, à
Ciência e à Religião, focalizando temas relacionados com a
nossa felicidade. Temas atuais
como depressão, transtornos
obsessivos-compulsivos, esquizofrenia, terrorismo, síndrome do estresse póstraumático, fobias e sociopatias, além de
outros tormentos psicológicos são abordados sob propostas psicoterapêuticas baseadas na descoberta do Ser Integral e na
identificação dos valores do self.

Saiba Como Ajudar a
Nossa Instituição
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*
Depósito ou transferência bancária
para a conta da 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

Os Tormentos Voluntários

Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque
felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Entretanto, mau grado às vicissitudes que formam o
cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo
menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais em vez de a
procurar nos gozos da alma, que são um prelibar
dos gozos celestes, imperecíveis; em vez de procurar
a paz do coração, única felicidade real neste mundo,
ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e, coisa singular! o homem, como que de intento,
cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar.
Haverá maiores do que os que derivam da inveja e
d
o
c
i
ú
m
e
?
Para o invejoso e o ciumento, não há repouso; estão
perpetuamente febricitantes. O que não têm e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem
os êxitos de seus rivais; toda a emulação,, para eles,
se resume em eclipsar os que lhes estão próximos,
toda a alegria em excitar, nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam
sequer que, amanhã talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida! Não é
a eles, decerto, que se aplicam estas palavras: “Bemaventurados os aflitos, pois que serão consolados”,
visto que as suas preocupações não são aquelas que
têm no céu as compensações merecidas.
Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele
que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem
inveja o que não possui, que não procura parecer
mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto, se
olha para baixo de si e não para, cima, vê sempre
criaturas que têm menos do que ele. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não
será uma felicidade a calma, em meio das tempestades da vida? – Fénelon. (Lião, 1860.)
KARDEC, Allan.
O Evangelho Segundo o Espiritismo. FEB. Capítulo 5. Item 23.

Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras
”Pai Nosso”, está reconhecendo não somente a
paternidade de Deus, mas aceitando também por
sua
f a mí l i a
a
Hu m a ni d a d e
i nt e i r a.
(Emmanuel)
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Um Pouco de Poesia

Carta de Ano Bom (Chico Xavier)
Entre um ano que se vai
E outro que se inicia,
Há sempre nova esperança,
Promessas de Novo Dia...
Considera, meu amigo,
Nesse pequeno intervalo,
Todo o tempo que perdeste
Sem saber aproveitá-lo.
Se o ano que se passou
Foi de amargura sombria,
Nosso Pai Nunca está pobre
Do pão de luz da alegria.
Pensa que o céu não esquece
A mais ínfima criatura,
E espera resignado
O teu quinhão de ventura.

Considera, sobretudo
Que precisas, doravante,
Encher de luz todo o tempo
Da bênção de cada instante.
Sê na oficina do mundo
O mais perfeito aprendiz,
Pois somente no trabalho
Teu ano será feliz.
Não esperes recompensas
Dos bens da vida terrestre,
Mas, volve toda a esperança
A paz do Divino Mestre.

AMORTERAPIA
Por longos tempos enfrentaremos na Terra o problema do erro e
da criminalidade.
O processo de evolução é lento no desenvolvimento da consciência, acelerando-se ao despertar da responsabilidade e do dever.

Por isso, apesar das conquistas da inteligência, o sentimento
humano ainda detém-se em paixões primitivas e custa a dominá-las.
Defrontam-se a virtude e o vício, a paz e o conflito, o equilíbrio
e a violência, em virtude de nossa diversidade evolutiva.
Bons e maus caminham e aprendem juntos.
Ante a maldade, os sentimentos se exaltam.
Os crimes geram repulsa e ira.
É preciso muita vigilância para não deixar-se envenenar pelos
tóxicos do mal. E só o amor resolve as suas agressões..
Amorterapia – eis a proposta de Jesus.
Não se pode ser conivente com o erro. Elimine-se a ignorância e
o crime, mas eduque-se o ignorante e reeduque-se o criminoso.
O amor não acusa, corrige; não apavora, ajuda; não pune, educa; não destrói, salva.
Livro: Desperte e Seja Feliz -- .Joanna de Ângelis / Médium Divaldo Franco.
ETERNA LEI
A Terra disse ao Tempo: - “Aonde me levas,
Cavaleiro invisível. mudo e errante,

Que a luta me renovas, cada instante,
Desde as primeiras formações longevas?

Nas lutas, nunca te esqueça
Deste conceito profundo:
O reino da luz de Cristo
Não reside neste mundo.

Monstro que me apavoras e me enlevas,
Porque, seguindo a passo de gigante,
Trazes a luz do dia, sob as trevas?!...”

Não olhes faltas alheias,
Não julgues o teu irmão,
Vive apenas no trabalho
De tua renovação.

Mas o Tempo clamou: - “Escuta e lida!”.
Eu sou teu companheiro para a vida,
Impelindo-te aos sóis da eternidade!

Quem se esforça de verdade
Sabe a prática do bem,
Conhece os próprios deveres
Sem censurar a ninguém.
Ano Novo!... Pede ao Céu
Que te proteja o trabalho,
Que te conceda na fé
O mais sublime agasalho.
Ano Bom!... Deus te abençoe
No esforço que te conduz
Das sombras tristes da Terra

Tudo altera em teu seio, polo a polo,
Desde as nações aos vermes de teu solo,
Menos a Eterna Lei da caridade.”
Antero de Quental

Livro: Poetas Redivivos – Chico Xavier por Diversos Espíritos
Foto Jorge Henrique Moehleck
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No último
sábado, dia 16/12, foi realizada a festa de Natal da
nossa querida Escola Espírita Joanna de Ângelis. Foram horas
muito felizes com a participação das crianças em diversas
apresentações e com a entrega dos presentes. Agradecemos
a todos que colaboraram com esse momento tão importante
e inesquecível em suas vidas.

<3

"Obreiros, traçai o vosso sulco; recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da
véspera; o trabalho das vossas mãos vos
fornece aos corpos o pão terrestre; vossas almas, porém, não estão esquecidas; e eu, o jardineiro divino, as cultivo
no silêncio dos vossos pensamentos.
Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos e
vossos olhos se fecharem para a luz,
sentireis que surge em vós e germina a
minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai e os vossos
suores e misérias formam o tesouro que
vos tornará ricos nas esferas superiores,
onde a luz substitui as trevas e onde o
mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente."

�⚘

ESE. Cap VI. O Cristo Consolador. Ítem
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Joanna de Ângelis

Vive de tal forma que deixes
pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da
felicidade e não deixes ninguém afastar-se de ti sem
que leve um traço de bondade, ou um sinal de paz da
tua vida.

(Joanna de Ângelis)

O Cristo foi o iniciador da mais
pura moral, a mais sublime: a
moral evangélica, cristã, que
deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos; que deve fazer jorrar de
todos os corações humanos a
caridade e o amor do próximo,
e criar entre todos os homens
uma solidariedade comum.
Uma moral, enfim, que deve transformar a Terra, fazê-la morada de Espíritos superiores aos
que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que
a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve
para elevar a humanidade.
UM ESPÍRITO ISRAELITA Mulhouse, 1861
O Evangelho Segundo o Espiritismo, por Allan
kardec

Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei.
( MATEUS,18:20)
Estarem reunidas, em nome de Jesus, duas, três
ou mais pessoas, não quer dizer que basta se
achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e
de idéias, para o bem.
Trecho de: O Evangelho segundo o Espiritismo,
cap. XXVIII, itens 4 e 5

Expiação e Arrependimento
1000. Já desde esta vida
poderemos ir resgatando as
nossas faltas?
“Sim, reparando-as. Mas
NÃO CREIAIS QUE AS
RESGATEIS MEDIANTE
ALGUMAS PRIVAÇÕES
PUERIS, OU DISTRIBUINDO EM ESMOLASO QUE POSSUÍRDES, depois que
morrerdes, quando de nada mais precisais.
Deus não dá valor a um arrependimento
estéril, sempre fácil e que apenas custa o
esforço de bater no peito. A perda de um
dedo mínimo, quando se esteja prestando
um serviço, apaga mais faltas do que o silício suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. (726)
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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

02 Astênio evangelista E.S.E.cap.X-itens5/6- reconciliação com os adver09 Camila maltarollo
16 Jorge Luís câmara
23

Luiz pereira

30

Marcos Davi Pontes

sários

E.S.E. cap. XIX - itens 1/5– poder da fé
O INSTINTO E A INTELIGENCIA

E .S.E.CAP.VII-ITEM 11oRGULHO E HUMILDADE
L.E. Q.808-DESIGUALDADE DAS RIQUEZAS
Quinta feira_15 Horas
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Luís Martins

11

Renato costa

18
25

E.S.E. cap. XIX- item 11-Cuidar do corpo e do espirito
L.e.Q.619/628-origem e conhecimento da lei natural

Leda lúcia b. miraglia
Geanina laucas

Esclarecendo dúvidas

egoísmo
Sábado-10 Horas

06 Terezinha lumbreras

O culto do evangelho no lar

13 Manoel messias

E.s.e. cap. IX-bem - aventurados os aflitos

20 feriado

feriado

27 Rosa maria zacharias E.s.e. cap. V-item 18– bem e mal sofre
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

“Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas do velador,
e assim alumia a todos os que estão na casa.” _ Jesus.

