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Órgão de Divulgação

A gênese e sua edição definitiva

Em face das discussões, ainda em foco, quanto à versão definitiva de A
gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo, a FEB, por
meio de seu Conselho Diretor, já esclareceu as razões ou evidências
que a levaram a optar pela 5ª edição da obra como a versão definitiva
do
derradeiro
livro
da
Codificação
Espírita.
E o fizemos pela inexistência de provas cabais à pretensa falsificação
do livro, não vendo nas ilações apontadas por alguns senão probabilidades, até agora jamais confirmadas, e concluindo, dentro do bom senso e
da boa lógica, que só ele, Allan Kardec, e mais ninguém, poderia ter
sido o verdadeiro autor das alterações contidas na edição revista, corrigida e ampliada, tal qual a conhecemos e divulgamos hoje.
Além disso, vale considerar que se a Doutrina Espírita, alicerce de um
edifício que resgata a pureza do Evangelho de Jesus para melhor entendimento das verdades ali expostas, estivesse A gênese e sua edição
definitiva sedimentada em bases “adulteradas”, por certo os benfeitores
espirituais já se teriam pronunciado pelas mediunidades abençoadas, a
fim de apontarem os supostos equívocos ou solicitarem os devidos ajustes.
Este fato, até agora, não aconteceu, a despeito de já se terem passado
cento e cinquenta anos! Muito ao contrário: quando se pronunciam, os
benfeitores mais não fazem que ratificar a solidez da Codificação Espírita
e
a
preservação
de
seus
valores.
A título de exemplo, recorramos ao venerando Dr. Bezerra de Menezes,
em trechos de uma de suas belas mensagens, recebida durante a Reunião Ordinária do Conselho Federativo Nacional da FEB, em 2000, e
publicada na revista Reformador de janeiro de 2001, intitulada: “Na
Transição
do
Milênio”.
Recordemo-nos que, desde os primórdios da proposta cristã libertadora,
os companheiros afeiçoados de Jesus optaram pelas opiniões pessoais
em detrimento do ensinamento geral. Mais de uma vez, o personalismo
perturbador esteve ameaçando a unidade dos cristãos primitivos. […]
[…] Dois mil anos depois, frequentemente ressurgem questões palpitantes e graves que ameaçam a estrutura do programa espírita de implantação na Terra, tornando-se necessário que a inspiração do Mestre verta do Alto asserenando os ânimos exaltados, estabelecendo a linha básica da verdadeira fraternidade. Não nos esqueçamos de que devemos
preservar os valores da Doutrina Espírita acima de quaisquer interesses
mundanos de proselitismo, de arrastamento, conforme os herdamos de
Allan Kardec e dos Mensageiros que o conduziram na elaboração da
Codificação, a herança que deve permanecer inviolável através dos milênios. Tenhamos em mente que o Espiritismo cristão, meus amigos, é a
resposta dos Céus às angústias da Terra.

O Cantinho da Joanna
Vida Feliz
CXCVI I I
Em qualquer atividade que exerças, considerate servidor de Deus.
Por mais humilde seja a tua profissão, ela é
por demais valiosa no conjunto social em que
te encontras.
Cumpre com os teus deveres com alegria, e
consciente do seu significado, do valor que
eles têm e de quanto são importantes para a
comunidade.
lhas imensas surgem nos mares, construídas
por humildes ostras.
Desertos colossais resultam de pequenos
grãos de areia que se acumulam.
Oceanos volumosos são nada mais do que gotinhas de água.
.A tua parcela no mundo é de grande relevância, Portanto ,trabalha ,com disposição e nobreza.
Divaldo P. Franco - Vida Feliz (Joanna de Ângelis)

Entrega-te a Deus e deixa-te
conduzir tranquilamente.
Otimismo é estímulo para o
trabalho, vigor para a luta saúde para a doença das paisagens espirituais e luz para as
densas trevas que se demoram em vitória momentânea.
Nas
duas traves da Cruz,
quando tudo parecia perdido,
o Justo, em excelente lição de
otimismo , descerrou os painéis da Vida Verdadeira, morrendo para ressurgir em gloriosa madrugada de Imortalidade, que até hoje é o canto
sublime e a rota segura, plena de alegria para todos nós.
Joanna de Ângelis
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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.

Com o estudo do

Conselho Espírita do Estado do
Rio de Janeiro
http://www.ceerj.org.br
Diretoria@ceerj.org.br
Tele fax 2224 1244

“ O Livro dos espíritos”

5ºCEU/CEERJ
5ºconselho Espírita de Unificação
http://www.5ceu.ceerj.org.br

GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS

Blog do 5ºCEU
http://divulgao-5ceu.blogspot.com.br/

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
SINOPSE

O homem e a mulher contempo
râneos, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder que lhes propicia luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos
para as graves responsabilidades espirituais. Considerando-as de secundária importância, supõem que podem remediar a
situação íntima a qualquer instante, transferindo o pensamento e emoção para o
exterior, com grandes prejuízos da harmonia interna. Apresenta trinta questõesdesafios, que frequentemente inquietam
as pessoas, convidando ao despertamento
para os valores espirituais e lembrando as
lições de Jesus sem verbalismo ou fórmulas inofensivas, mas demonstrando sua
riqueza psicológica e terapêutica, convidando todos para que despertem e sejam
felizes. Sétimo volume da Série Psicológica Joanna de Ângelis, com leitura independente.

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

Eles Virão (Emmanuel/Chico Xavier)
Nos momentos difíceis, detém-te nos afetos inolvidáveis que te precederam na viagem da grande liberação!... Tê-los-ás presentes, ao recordar-lhes os exemplos de bondade e valor com que superaram as horas
de
tentação
e
de
sacrifício.
Reencontrarás, sem dificuldade, o ponto de ligação
com eles, em algum recanto aparentemente esquecido
da memória, no qual ainda vibram as notas do teu
cântico de alegria e de gratidão, diante de algum gesto
de humanidade e devotamento com que te encorajaram a lea ld ad e e a e sper an ça !. ..
Lembra-te deles, mas, sempre que possível, não lhes
peças auxilio para a obtenção de facilidades humanas
q u e
n ã o
t i v e r a m .
Rearticula-lhes a imagem no pensamento, tal qual os
viste, sob a carga das obrigações em que se enobreceram nos testemunhos de fidelidade e trabalho.
Em seguida, roga-lhes inspiração e socorro para que
te não falhem as energias no trato com os deveres
que a vid a te de u a e xe cutar.
S o licit a- lh e s a pre sen ça an ima dor a .
Eles virão ao teu encontro e te falarão sem palavras
articuladas da ventura que se derrama da consciência
tranquila, fortalecendo-te o ânimo sem te furtarem o
lugar
no
banco
das
provas.
Não te arrebatarão os pés ao espinho da urze, por saberem que o homem não faz lume na própria alma,
sem o vaso da experiência, mas estender-te-ão os
braços invisíveis, a te sustentarem as forças, na travessia
da
vereda
escabrosa.
A pouco e pouco, pelo sem-fio do pensamento, te ensinarão que apenas constroem para o bem aqueles
que se dispõem a obedecer e te farão sentir que tudo
de bom nas sendas da Terra vem dos que se rendem
à disciplina, para que a vida se faça melhor.
Nos instantes de desalento, sobretudo, chama por
eles, os amigos cujos olhos físicos a morte selou para
abri-los ao sol do Mundo Espiritual e eles virão, por
mensageiros de luz, não somente a fim de renovar-te
o coração dolorido, mas também para explicar-te que
ninguém compra a verdadeira felicidade sem a moeda
do amor, lastreada pela riqueza do sofrimento.
Do livro Nascer e Renascer, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier.
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Um Pouco de Poesia

Ouve, meu irmão (Espírito: João Coutinho )
Não te mergulhes na ilusória taça
Em que o vinho da carne se avoluma.
A alegria da Terra é cinza e bruma,
Mentirosa visão que brilha e passa.

No mar do tempo, o nome, a posse e a
raça
São pequeninas pérolas de espuma
Que se desfazem, tênues, uma a uma,
Como fios de seda sob a traça.
Além da triste e escura gleba humana,
Somente o amor persiste e se engalana
Do excelso brilho com que se aprimora...
Ama servindo ao mundo, cada dia,
E encontrarás a glória da alegria
Na Luz Eterna da Divina Aurora.
Do livro Cartas do Coração, obra mediúnica psicografada pelo médium Francisco
Cândido Xavier.

Semeadores

de

Esperança

Possivelmente não terás pensado ainda no verbo
formoso e grave a que todos somos chamados:
criar para o progresso. O Criador, ao dotar-nos de
razão, a nós, criaturas, conferiu-nos o poder de
imaginar, promover, originar, produzir. Referimonos frequentemente à lei de causa e efeito. Sabemos que ela funciona em termos de exatidão. Utilizamo-la, quase sempre, tão só para justificar sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. Causamos isso ou aquilo, geramos acontecimentos determinados. Experimentemos essa força que nos é peculiar, na formação de
circunstâncias favoráveis aos homens. Antes do
comboio a vapor, a eletricidade já existia. Os
transportes arrastavam-se pela tração, mas foi
preciso que alguém desejasse criar na Terra a locomotiva, que se converteu a pouco e pouco no
trem elétrico, a fim de que a Civilização aprimorasse os sistemas de condução que prosseguem para
mais altas expressões evolutivas. O firmamento
era vasculhado pelos olhos humanos há milênios,
mas foi necessário que um astrônomo inventasse
lentes, para que os povos recolhessem as preciosas informações do Universo, que já havia antes
deles. O princípio é idêntico para a vida moral.
Precisamos hoje e em toda parte dos criadores de
harmonia doméstica e social, dos desenhistas de
pensamentos certos, dos escultores de boas
obras. O tempo nos ensinará a entender a necessidade básica de se criarem condições para o entendimento mútuo, como já se estabeleceram normas para o trânsito fácil do automóvel. Inventa
em tua existência soluções de conforto, suscita
motivos de paz, traça diretrizes de melhoria, faze
o que ainda não foi aproveitado na realização da
riqueza íntima de todos. Provavelmente estamos
na atualidade em estágio obscuro de lições, sob a
atuação imperiosa de ações passadas. Mas não
nos será correto esquecer que somos inteligências
com raciocínio claro e que, se antigamente nos foi
possível colocar em ação as causas que neste momento e neste local nos infelicitam, retemos conosco a sublime faculdade de idear, planejar e
construir. Ajamos na construtividade de Jesus, sejamos semeadores de esperança.
Pelo Espírito André Luiz
Fonte: XAVIER, Francisco C.; VIEIRA, Waldo. Estude e viva.
13. ed. Rio de Janeiro: 2008. Cap. 34, p. 200-202

5
Acautelemo-nos
contra as tais palavras "soltas"

5. Em mensagem transmitida em Paris, em 1862, sob o

Uma simples palavra, quando dita nas ocasiões
“certas”, seja ela de estímulo ou de desestímulo,
provoca indícios, em quem ouve, de que pode reagir, positivamente, e modificar a sua maneira de
pensar sobre determinada circunstância da vida.
Por outro lado, a mera palavra pronunciada em momento “inadequado” pode ser motivo de grandes
dores
morais.
Muitas pessoas creem que o xingar é “apenas” uma
resposta instintiva para algo doloroso e imprevisto,
como, por exemplo, bater a cabeça na quina do armário, uma topada inesperada em algum obstáculo
ou, ainda, quando nos vemos diante de alguma frustração ou aborrecimento. Esses são os momentos
mais comuns de as pessoas apelarem para as expressões de baixo calão, e muitos pesquisadores
acreditam que elas “ajudam” a aliviar o estresse e a
dissipar energia, da mesma forma que o choro para
as
crianças.
Todos os povos e religiões antigas possuíam ou possuem palavras consideradas sagradas e outras malditas, palavras que apresentam um poder de carga
vibratória, assumindo mesmo, em certos casos, uma
irretroatividade da mensagem, uma vez proferidas.
Todos os idiomas possuem palavras obscenas, mas
as que são consideradas como tal, o que elas significam e o impacto que elas causam quando pronunciadas mudam com o passar do tempo, assumindo
novos sentidos. Em muitas línguas, palavras que,
antes, eram consideradas tabus se tornaram comuns e outras passaram a ser entendidas como
obscenidades.
Para muitos estudiosos,
a tendência por falar coisas obscenas (palavrões),
por qualquer motivo, é um indício de distúrbio, tanto psíquico quanto moral. Em verdade, teoricamente falando, a aparelhagem fonética do ser humano
evoluiu em uma direção: a ideal para nosso aprimoramento
espiritual.
Dos sons guturais emitidos por nossos antepassados
hominídeos, passamos a uma grande gama de vocábulos, cujos significados intrínsecos ou explícitos
são muito amplos. Assim, uma oração, oriunda dos
bons pensamentos e originada do mais elevado sentimento, é um instrumento para o bem, para a beleza e para a perfeição divina, atuante, em nós, no
ambiente e em prol do interlocutor. Contudo, uma
maledicência, ou uma acusação, ou, ainda, um xingamento, ou mesmo um termo chulo, consubstanciam uma onda negativa de formas-pensamento que

moto contínuo, alimentados pela mente e pelos sentimentos, vibratoriamente similares.
Por isso, fujamos de palavrões! Que de nossa
boca sejam, apenas, emitidas palavras voltadas
ao bem e à paz. Para esse objetivo, devemos
intensificar o treinamento constante, pois que
na vida social estamos viciados a lidar com nossa expressão verbal muito levianamente. Lembremos, porém, que sempre seremos responsáveis pelas consequências, diretas e indiretas,
das palavras que proferimos a esmo.
Quem tem sede de se aprimorar, espiritualmente, deve analisar, com critério, o que verbaliza
diariamente. Espíritos elevados não se expressam de forma vulgar, pois fazem uso, unicamente,
do
verbo
elevado.
Por Jorge Hessen

título “Os obreiros do Senhor”,1 o Espírito de Verdade
afirma: “Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as
coisas anunciadas para a transformação da Humanidade.
Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor,
com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade!
Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que
tiverem esperado”. Em seguida o Espírito de Verdade ainda observa: “Felizes os que houverem dito a seus irmãos:
‘Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços,
a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a
obra’, pois o Senhor lhes dirá: ‘Vinde a mim, vós que sois
bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos
vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí
não viesse dano para a obra’”. Constata-se, desta forma,
que para bem desempenharmos o trabalho nas atividades
que visam ao estudo, à difusão e à prática da Doutrina
Espírita, faz-se necessário atender a dois pontos básicos:
praticar a caridade na própria tarefa espírita e trabalhar
pela união de todos os companheiros que se encontram
na mesma tarefa. E, para que não haja dúvidas com relação à seriedade da atividade voltada à difusão do Espiritismo, o Espírito de Verdade ainda esclarece: “Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem
retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e
eles serão levados no turbilhão”. Com a autoridade de
quem coordenou a elaboração da Codificação Espírita,
contida nas obras básicas de Allan Kardec, o Espírito de
Verdade nos convoca para a mudança dos nossos hábitos
na prática de qualquer atividade na Seara Espírita, a fim
de que sejamos realmente eficientes e alcancemos resultados positivos na tarefa de colocar o Evangelho de Jesus,
à luz da Doutrina Espírita, ao alcance e a serviço de todos,
em todas as partes, bem como no esforço da nossa própria evolução moral.

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

03 Astênio Evanglista

E.S.E. Cap. X Itens 9/10 O Argueiro e a Trave no Olho

10 Fabrício Langoni

L.E. Q. 121/131—Anjos e Demônios

17 Marcos Davi Pontes

L.E. Q.658/666– A Prece.
E.S.E. Cap. XI Itens 5/7-Dai a Cesar o Que E de Cesar

24 Lucas Antunes

31

George Abreu de Souza

E.S.E. Cap. XI Itens 8/10– A Lei de Amor

Quinta feira_15 Horas

05

Gianina Laucas

12

Terezinha Lumbreras

19

Lucy Barbosa

26

Na`tônio Pimenta

E.S.E. Cap. X itens 11/12– Não Julgueis Para Não Serdes
Julgados
L.E. Q.134/146a _ a Alma

E.S.E.CAP.X-ITENS 19/21– É Permitido Repreender os
Outros

Parábolas dos Credores e dos devedores
Sábado-10 Horas

07 Rosa Maria Zacharias E.S.E. Cap. X Itens 14/15-Perdão Das Ofensas
14 Maria José Zacharias

21
28

Parábola dos Talentos

Aloisio Ghiggino

L.E.Q.149/153a- A Alma Após À Morte

Somone Coelho

Livro: Nascente de Bênçãos –Viciações Mentais

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

“E Dá A Qualquer Que Te Pedir: E ,ao Que Tomar O Que É Teu, Não
Lhe Tornes A Pedir” _ Jesus (Lucas 6:30 )

