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ANO XXI-Nº256 =JANEIRO 2020- Órgão de Divulgação
Amarás servindo

Ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores
humanos, exaltando as forças das trevas, farás da própria alma lâmpada
acesa para o caminho.
Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores o espírito desprevenido, amarás servindo sempre.
Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te
suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a
primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro, e daqueles outros que partiram da Terra, abençoando-te o nome,
depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente
viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e
esperança, prosseguindo fiel ao apostolado do amor e serviço que te legaram...
Para isso, não te deterás na superfície das palavras.
Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo
aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias.
Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido a
que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação; renteando com
os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o
peso da angústia; à frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos
amados que aconchegas ao peito, e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via
pública; e, perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício
oculto que te rasgarias entranhas da consciência, se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo, das sombras para a luz.
Ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós, no trabalho de bem,
sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da
negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da Providência Divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que, entre a humildade e a abnegação, nos
ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças
capazes de sublimar a inteligência para que o Reino de Deus se estabeleça
em definitivo nos domínios do coração.
Obra: “Alma e Coração”, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel

O Cantinho da Joanna

Joanna Responde
Perg.1 : Como agir na
execução da tarefa, quando muitos se evadem, fugindo do
trabalho para o bem?
Resp.\ Recordas com tristeza a
deserção dos companheiros mais
afeiçoados aos propósitos de bem
servir. Viste a falência de idealistas
arrebatados, quando o testemunho
lhes exigia oração e jejum moral.
Acompanhaste com inquietação o
recuo de amigos que lutavam nas
primeiras linhas de combate. Choraste, amargurado, ante a reação
negativa daqueles em quem mais
confiavas. Esperaste, sem êxito,
que os cooperadores afastados retornassem às atividades edificantes, onde serves ao Divino Servidor.
Ante as decepções sofridas e as
rudes provações dizes-te cansado.
Enxergas sombras onde brilhava a
luz, pessimismo no lugar em que se
demorava a esperança, aflição punitiva na alma que sofria em renovação, e sentes a falta de forças
para continuar. Tudo parece conspirar contra os teus elevados compromissos: incompreensão de uns, dificuldades com outros, abandono e
solidão. No entanto, é inadiável a
tua necessidade de prosseguir. Escuta a própria consciência e compreenderás quanto te significa. Faze o que estiver ao alcance e faze
sempre o melhor. Examina e prossegue, pois, sob a inspiração do
bem, enquanto são fortes as tuas
forças, para que ao anoitecer dos
dias, na velhice, descortines o
caminho ensolarado.
(Messe de Amor - 4 e edição - p. 108/109/110)
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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.

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.

“E oe que estão sobre a pedra , estes são
os que , ouvindo a palavra, a receber
com alegria;mas, como não tem raiz,
apena creem por algum tempo, e, na
época da tentação se desviam “ _Jesus.
Lucas (8:13)

4

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 nossa obra socoal

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
.
Um cenh o carregado reflete
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
pessoas."

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

07

Astênio Evangelista

A Reconciliação Com Os Adversários

14

Jair Cesário Jr

Maturidade Espírita

21

Luis Eduardo Mourão

O Egoísmo

28

Nancy Ferreira

Os Tormentos Psicológicos

31

Não Haverá Reunião

Quinta-feira-15 Horas

Não Haverá Reunião

DATA

Orador

TEMA

02

Luis Martins

Bem e Mal Sofrer

09

Rosemaria Ribeiro

Bem-Aventurado Os Pacificadores

16

Leda Lucia Braga Miraglia

O Que O Espiritismo Não É

23

Carlos Dayube

Parábola Dos Talentos

30

Gianina Laucas

Orgulho E Humildade

Sábado—10 Horas
DATA

ORADOR

04

Rosa Martins

Objetivo Da Reencarnação

11

Rosa Zacharias

Desigualdade Das Riquezas

18

Gleise Farias Cortine

Parábola Do Filho Pródigo

25

Terezinha Lumbreras

O Culto Do Evangelho No Lar

30

TEMA

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)

