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Faça-se a Luz
INFORMATIVO Nº232_ANO XIX—JULHO 2017

Distribuição interna e gratuita
Órgão de Divulgação
O

A r c h o t e

d a

Instituição Espírita Joanna de Ângelis
Av. N. S. de Copacabana,1183/701
CEP 22 070 011 Tel.: (21) 2522 7079
E s p e r a n ç a

Uma noite cobre os horizontes do nosso país, por estes dias. Uma sombra se
estendeu sobre nossa nação, com os tristes acontecimentos que nos são
revelados, no âmbito político brasileiro. Os cidadãos de bem, que são a maioria do país, estão atônitos e entristecidos. Que momento doloroso para o
povo brasileiro! Oremos pelos nossos políticos. Estão incorrendo em dores
que hão de um dia povoar suas mentes e consciências. Que despertem e se
arrependam, corrigindo os erros que estão cometendo. Não julguemos. Não
nos compete julgar. Fiquemos a par dos acontecimentos e continuemos a
caminhar em paz conosco. Oremos pelo Brasil. O momento não é de desânimo. É de preces, vigilância e orações. Não nos deixemos abater. Mantenhamos viva a esperança nos corações. O cristão deve lembrar-se dos ensinamentos de Jesus. A hora é de estar com a casa assentada s obre a rocha
do conhecimento edificante e da fé viva. Podem vir tempestades que a casa
sobre a rocha não ruirá. Mantenhamo-nos sobre a rocha. Todas as tempestades. Quando Jesus recomendou a oração pelo próximo, não o eximiu de
orar por si Perceberás, sem dificuldade, a presença deles. Onde as vozes
habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doridos, eles surgem, de inesperado, por cireneus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Onde os problemas repontam, graves, prenunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando
valores novos de trabalho e esperança. Onde as chagas se aprofundam,
dilacerando corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento, no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias Archote de esperança des passam e, embora muitas vezes
avassaladoras, derrubando árvores e provocando estragos, deixam após si
um ar refeito, menos impurezas, um ar mais límpido para se respirar. Continuemos a confiar e a emitir pensamentos de esperança. A espiritualidade
superior necessita de pensamentos bons, que sejam luzes varando as trevas
da sombria noite. Luzes que permitam que os raios de sol brilhem e iluminem os horizontes. Confiemos, que Jesus vela. O governador da Terra, amoroso e bom, ouve os clamores do povo sofrido que se mantém em preces.
Por toda a parte, sob as abóbodas de todas as igrejas, a luz da oração de
todas as religiões pede pelo Brasil e por toda a Terra. Toda a Terra necessita
de preces. A paz precisa manter-se entre os homens. Todos os que sofrem
neste momento e que trazem consigo o conforto do conhecimento da reencarnação e da justiça divina, mantenham-se em paz. Passados de erros estão
sendo expungidos. Nada acontece, nenhuma dor, sem função educativa
para o espírito imortal. Sem abatimento, sem esmorecer. Cada um eleve o pensamento em orações e mantenha vivo o archote da esperança de que o amor há de
vencer entre os homens! A espiritualidade vela. Jesus está atento. Neste
mês, após notícias dolorosas da mídia, fomos visitados por um espírito bondoso, que numa reunião mediúnica, através de um médium anônimo, deixou ao grupo uma mensagem singela psicografada, dando a todos a esperança de que es-

tão velando sobre nós. (O espírito assinou Dom Pedro II. Não questionamos
aqui a envergadura e a identidade do espírito, devido ao nosso humilde
centro espírita, mas vemos uma mensagem que nos impulsiona para a frente e que segue para o leitor: “Brasil, vós sois forte, vós sois a luz do mundo!
Não temais as tempestades! Vós sois amor, sois Luz! Caminhai, oh pátria
querida, firmemente! Não vos desespereis, continuai a jornada! Não desistais da caminhada! Estamos e sempre estaremos convosco! Não perturbeis
vossas mentes e vossos corações! Continuai sempre, com o peito aberto!
Não temais jamais qualquer tipo de ameaças.”)

O Cantinho da Joanna
Vida Feliz
Lição CLXXXVI
O lar é o templo da família.
Os filhos são empréstimos divinos para a construção de um futuro ditoso.
Todo o tempo possível deve ser aplicado na
convivência familiar, através dos diálogos , dos
exemplos , tornando-se o método mais eficaz
da educação.
Os hábitos adquiridos no lar permanecem por
toda a existência e se transferem para além do
corpo.
Educar é viver com dignidade deixando que se
impregnem dos conteúdos, com vigor, aqueles
que participam da convivência doméstica.
Tudo quanto invistas no lar, retornará conforme a aplicação feita.
TERCEIRA PARTE

RELIGIÃO

260- EM FACE DA CIENCIA E DA FILOSOFIA
COMO INTERPRETAR A RELIGIÃO NAS ATIVIDADES DA VIDA?
R.RELIGIÃO É O SENTIMENTO DIVINO,CUJAS EXTERIORIZAÇÕES
SÃO SEMPRE O AMOR, NAS EXPRESSÕES MAIS SUMES.ENQUANTO
A CIENCIA E A FILOSOFIA OPERAM O TRABALHO DA EXPERIMENTAÇÃO E DO RACIOCÍNIO, A RELIGIÃO EDIFICA E ILUMINA OS SENTIMENTOS.
AS PRIMEIRAS SE IRMANAM
NA SABEDORIA, A SEGUNDA PERSONIFICA O AMOR , AS DUAS
ASAS DIVINAS COM QUE A ALMA HUMANA PENETRARÁ, UM DIA,
NOS PÓRTICOS SAGRADOS DA ESPIRITUALIDADE.
DO LIVRO: O CONSOLADOR
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EM 03/06/1925
Desencarne de Camille Flammarion,
astrônomo famoso em sua época, espírita,
colaborador de Kardec, tendo pronunciado
emocionante discurso fúnebre junto à
tumba do Mestre. A Federação Espírita
Brasileira publica algumas de suas obras,
entre as quais, Deus na Natureza.

Emmanuel/chico xavier
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Ajude-nos a Mantê-los Felizes

INTERNAUTAS ANOTEM

Nosso Site Nosso Email
www.ieja.org.br
info.ieja@ieja.org
Email: 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

Ati tu des
Renovada s
Joanna de Ângelis/Divaldo P.
Franco
Apresenta profundas reflexões
sobre a necessidade de modificação comportamental, promovendo
a mudança dos hábitos nocivos e da acomodação
emocional, substituindo-os por atitudes renovadas. Abordando assuntos relacionados aos conflitos humanos de variada natureza, objetiva levar
o homem a se aperfeiçoar, moral e espiritualmente. Alguns dos temas abordados: responsabilidade moral, a ditadura do ego, enfermidades,
ressentimento doentio, estresse e doenças, problemas internos, sistemática ignorância, entre
outros.
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 informandose na secretaria ou através do
nosso site:
http:www.ieja.org.br

Continuação

- Código Penal da vida Futura

21o ) A responsabilidade das faltas é toda pessoal, ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem,
quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre
punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. As penas futuras
segundo o Espiritismo 87
22o ) Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos Espíritos, e cujas
consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou
menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo
entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão
do desprendimento da alma; nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e
anos. Naqueles que, ao contrário, têm pura a consciência e na vida material já se acham identificados com a
vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase
nula a turbação de um pacífico despertar. 23o ) Um fenômeno mui frequente entre os Espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais
eles experimentarão todas as necessidades, todos os
tormentos e perplexidades da vida
21°) Cada um só é responsável pelas suas próprias faltas. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, a
menos que para isso tenha dado algum motivo, seja provocando-as pelo seu exemplo, seja deixando de impedilas quando podia fazê-lo.
É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido,
mas aquele que, por sua dureza de coração, leva um
indivíduo ao desespero e daí ao suicídio, sofre uma pena
ainda maior.
22°) Embora a diversidade de punições seja infinita, existem as que são inerentes à inferioridade dos Espíritos e
cujas consequências, salvo algumas nuanças, são mais
ou menos idênticas. A punição mais comum, entre os
que são sobretudo apegados à vida material e negligenciam o progresso espiritual, consiste na lentidão com que
se processa a separação da alma e do corpo, e portanto
nas angústias que acompanham a morte e o despertar
na outra vida, na duração das perturbações que podem
então durar desde meses até anos. Entre os que, pelo
contrário, tendo uma consciência pura, identificam-se
durante a vida corpórea com a vida espiritual e libertamse das coisas materiais, a separação é rápida, sem dificuldades, e o despertar aprazível, sendo a perturbação
quase inexistente.
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Um Pouco de Poesia

– Mãe, fita o céu
Contempla, Mãe, o Lar que se constela
De esperança, de paz e de beleza,
Na sublime amplidão, na Luz Acesa
Da imensidade azul, estranha e bela!...
Anjo na cruz de espinhos da tristeza,
Vence o frio da dor que te enregela
E ergue os olhos, acima da procela,
Da amargura, da sombra e da incerteza...

Além da angústia que te aflige os passos,
Verás teus filhos nos Divinos Braços,
No milagre da fé serena e forte!...
E sentirás, enfim, ditosa e crente,
Que teus filhos te buscam docemente,
Estendendo-te as mãos, além da morte!...
Vallado Rosas Fonte: XAVIER, Francisco C. Relicário de luz. Autores
diversos. 6. ed. 1. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011. p. 18. 12 170
Reformador • Maio 2012 – M

Fale com doçura _ fale edificando
Fale com bondade _ fale desculpando
Fale com amor _ fale consolando

Compromisso com as novas gerações
Costumeiramente há frases de efeito sobre crianças e jovens com referência ao futuro. O Espiritismo destaca a importância das ações e planos
que se iniciam no hoje e no agora: Encarnando,
com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o
adiantamento, para o que devem contribuir os
incumbidos de educá-lo. 1 A história do Cristianismo e do Espiritismo é plena de exemplos de
crianças e jovens como agentes para processos
de despertamento espiritual. O Benfeitor Emmanuel alerta “que os trabalhadores do bem
sejam honrados na posição digna em que se colocam. O jovem é irmão do mais velho [...]”. 2
Há 85 anos, no dia 8 de julho, um jovem de 17
anos, chamado Chico Xavier, iniciou seu labor
psicográfico e participou da fundação de um
Centro Espírita, pontos de partida para seu longo caminho de dedicação espiritual. Pelas suas
mãos, os Espíritos ofertaram obras belas e profundas, dedicadas às crianças e jovens, como as
assinadas por Neio Lúcio e Meimei. Esta última,
em oração, roga: “Ajuda-me a construir caminhos em que possa fazer o meu encontro com os
semelhantes no clima da compreensão e da
paz”. 3 O compromisso com aqueles que se encontram nas faixas etárias de crianças e de jovens é pré-reencarnatório e prossegue na valorização das oportunidades nos caminhos do dia a
dia. Daí a pertinência das reflexões sobre a afirmativa de Paulo: “Prossigo para o alvo” (Filipenses, 3:14). O Apóstolo, mesmo em
situações de adversidade, prosseguiu incessantemente, focando os objetivos evangelizadores
e logrando êxito em seus investimentos de
amor, cujos frutos puderam e podem ser colhidos nos tempos atuais. Inspirada no exemplo de
Paulo, a Evangelização Espírita Infantojuvenil
representa arado incessante, convocando semeadores – evangelizadores, dirigentes, pais e familiares – à nobre tarefa de aproximar a mensagem de Jesus e os ensinamentos espíritas dos
corações das crianças e jovens que reencarnam
esperançosos por novas oportunidades
de aprimoramento.

Marco Prico/Divaldo Franco
Somente Deus é a Vida em Si.
Entretanto, você pode auxiliar alguém a
encontrar o contentamento de viver.
André Luis

Ao ensejo dos 35 anos da Campanha Permanente de Evangelização, e no mês em que se realiza
o VI Encontro Nacional de Diretores de DIJ,
reiteramos o convite a “prosseguirem para o alvo”, unidos e fortalecidos pelo propósito de
bem servir à causa do Evangelho.
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Obsessão
e cura

A reencarnação solicita nove meses de base
no claustro materno, a fim de que venha a estabelecer domínio sobre o corpo e não se requer do espírito nada menos de sete anos sucessivos de esforço e de ensaio, para que se
lhe consolide a segurança na experiência física. Um certificado de competência nas profissões liberais de apoio no laboratório da natureza. Em qualquer progresso ou desenvolvimento de aquisições do mundo, nada se obtém sem paciência, amor, educação e serviço; como quereis, meus irmãos da Terra, que
a obsessão - que é frequentemente desequilíbrio cronificado da alma, - venha a desaparecer sem paciência, amor, educação e serviço,
de um dia para o outro? custa habitualmente
quase quatro lustros de estudos incessantes.
Uma árvore frutífera deve aguardar a passagem de muitas estações, até que consiga fornecer os frutos da própria espécie. O carvalho
ou a peroba para oferecerem material de
construção necessitam de muitas décadas de
trabalho silencioso, na organização da própria
estrutura. O carvão para converter-se em diamante requisita séculos Albino Teixeira
(Espírito) Do livro Paz e Renovação,

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

AGUARDAMOS VOCÊ .CONVIDE UM AMIGO

Divaldo Responde

Como evitar que a desilusão e o descrédito
geral em torno dos governantes e das instituições públicas tomem conta da sociedade? As
religiões podem contribuir?
Divaldo Franco: Quando se trata de religiões
centradas na lógica e no razão, que andam ao
lado da ciência e lhe aceitam as conquistas, a
sua contribuição na estruturação da criatura
equilibrada e feliz refletirá, naturalmente, no
seu comportamento polí- tico, porque é de
natureza moral, tornando respeitáveis as Instituições públicas e todas as demais. Como
sequência da conduta irresponsável e insensata de alguns governantes perversos e instituições indignas, surge o descrédito, o desrespeito às leis, o cinismo...o pessimismo. Apesar
disso, cabe-nos agir com retidão, como sendo
a nossa maneira de contribuir em favor de um
mundo melhor, tornando-nos exemplos de
dignidade, assim demonstrando que são os
indivíduos e não as funções que os tornam nobres ou indignos.
Divaldo responde (Entrevista concedida por Divaldo Franco à revista
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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

04 Leda Lucia Braga Miraglia

11 Amanda Rosenhayme
Ângela Sales
18
25 Jorgr Luis Câmara

Parábola do filho Pródigo

“le. Q. 843/850 –livre Arbítrio
L.E. Q.489/495-Anjos da Guarda-Espíritos Protetores

L.E. Q. Os Espíritos Nos Fenômenos da Natureza

Quinta feira_15 Horas
06 Sônia Dias

L.E. Q. 522/524– Pressentimentos

13 Gianina Laucas

E.S.E.– Cap.XVI-Itens11/13-Emprego Das Riquezas

20

LUIS MARTINS

27 TEREZINHA LUMBRERAS

e.s.e. Cap.XVII-Item 7– O Dever
L.E.-Metempsicose
Sábado-10 Horas

01 Jaqueline Macedo

E.S.E. Cap.XXVII itens 5/8. Eficácia da Prece

08 Breno Pereira

E.S.E. Cap. XVII Itens 3-- O Homem de Bem

15 Telma Brilhante

E.S.E. Cap. XV -itens 4/5-O Mandamento Maior

22

Glayse F.Cortine

L.E. Q.572/584-Das Ocupações e Missões dos Espíritos

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

“Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus” Jesus- Lucas, 12:21)

