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INSTITUIÇÃO ESPÍRITA JOANNA DE ÂNGELIS
AV. Nª Sª de Copacabana Nº 1183 Sl 701 _ CNPJ 29.655.727/0001-99

BOETIM INFORMATIVO
ANO XXI-Nº252-JULHO 2019 - Órgão de Divulgação

JESUS NO LAR
Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece
tão-somente situado na História, modificando o curso
dos acontecimentos políticos do mundo; para a maioria
dos teólogos, é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé;
para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis, e,
para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum.
Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa
Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor
do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas
também, acima de tudo, o renovador da vida de cada
um.
Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o
templo que lhe orienta o modo de ser; contudo, não se
restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas e, sim, traz o Amigo Celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a
Terra.
Quando o Evangelho penetra o Lar, o coração abre mais
facilmente
a
porta
ao
Mestre
Divino.
Neio Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra
aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no
círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira
hora.
Hoje, que quase vinte séculos são já decorridos sobre
as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se
transformou
no
mundo
inteiro...
Jesus continua falando aos companheiros de todas as
latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no
livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores
ativos de seu infinito amor, é a felicidade maior a que
poderemos aspirar.
Emmanuel
(Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949)
Prefácio do Lvro Jesus no Lar

O Cantinho da Joanna
Entrgue a Deus, confiando em Deus ,
dando-Lhe a vida, Deus se te manifestará através dos Anjos Guardiães
infatigáveis que seguem contigo, fiadores prestimosos da tua reencarnação que te não
permitem carregar um faardo acima das tuas forças.
Chamado à reação colérica , pensa neles, faze silêncio e os ouvirás.
Invitado ao desbordar de paixões que amesquinham e
logo cessam os efeitos ,diminui o passo, tem calma e
eles te socorrerão.
Instado ao desequilíbrio de qualquer natureza , recorre à proteção deles.Ora em silêncio interior e
eles te auxiliarão.
Trecho extraído do livro ”Receitas de Paz”
Pelo Espírito Joanna de Ângelis, psicografia de Divaldo P.
Franco

Saiba Como Ajudar
Nossa Instituição


Tornando-se associado



Doações em Dinheiro:

Doações em dinheiro podem ser feitas
das seguintes formas:
Doações Eventuais:

Pessoalmente, na secretaria da
IEJA em Copacabana.
Sub sede:
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1183, sala 701, Copacabana,
(entre ruas Sá Ferreira e Souza Lima)
CEP 22070-0111, Rio de Janeiro, RJ.
Tel:2522 7079.
Por depósito ou transferência bancária :

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
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Ajude-nos a Mantê-los Felizes

INTERNAUTAS ANOTEM

Nosso Site Nosso Email
http:www.ieja.org/
info.ieja@ieja.org
webmaster@ieja.org
Nosso Blog
iejarj.blogspot.com.br

Tornando-se Associado

CEERJ
(Conselho Espírita do Estado do Rio de
Janeiro) http://www.ceerj.org.br

ESDE
QUINTA-FEIRA
19:30 às 21h.

Diretoria@ceerj.org.br
Tele fax 2224 1244
5ºCEU/CEERJ
5ºconselho Espírita de Unificação
http://www.5ceu.ceerj.org.br

GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS

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

ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA

SEXTA-FEIRA
15 HORAS
Nossos Agradecimentos

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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Convite à Leitura
RENUNCIA
SINOPSE

Em que constelação permaneceria
Alcíone, a alma de sua alma, vida de
SINOPSE
sua vida? A doce Alcíone pede para
voltar à Terra e acompanhar o grande amor de seu passado, Carlos, numa nova existência de
provas, sacrifícios e reparações. Em um exemplo de profunda dedicação ao próximo, ela demonstra toda sua lealdade ao
ajudar de perto aquele por quem tanto havia intercedido no
plano espiritual. Trama que nos transporta para a frívola
Paris do século XVII, repleta de sentimentos violentos e
ilusões materiais que se confrontam com as eternas verdades
da alma, onde conhecemos mais uma das encarnações de
Emmanuel, desta vez como padre Damiano, vigário da igreja
de São Vicente, em Ávila, na Espanha, e contemporâneo do
casal protagonista.

L E I
D E
R E T O R N O
Emmanuel
/
Chico
Xavier.
“E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição
da vida; e os que fizeram o mal, para a ressurreição
da condenação.” – Jesus. (João, 5:29.)
Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação.
Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão
justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade
santificadora, todavia, os que se comprazem no mal
cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na
l
u
z
.
Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório.
É a vol ta à l ição ou ao reméd io.
Nã o lh es sur ge d i fer en te a l tern a tiv a .
A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa
s í n t e s e
d e
J e s u s .
Ressurreição é ressurgimento. E o sentido da renovação não se compadece com a teoria das penas etern
a
s
.
Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso
salvador. Através da referência do Mestre, contudo,
observamos que a Providência Divina é muito mais rica
e
magnânima
que
parece.
Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em
nova condenação, decorrente da criação reprovável
deles mesmos.
Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Pão Nosso.
Ditado
pelo Espírito Emmanuel. Capítulo Cento e Vinte e Sete. Federação Espírita Brasileira.

Flagelos destruidores
Flagelos destruidores nalisando o assunto relacionado com
os flagelos destruidores,Allan Kardec perguntou aos Espíritos superiores (Q. 728 de O Livro dos Espíritos): A destruição é uma Lei da Natureza?, ao que eles responderam: “É
preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar,
pois isso a que chamais destruição não passa de uma
transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria
dos seres vivos”. Logo em seguida, na questão 728-a, fazendo referência ao corpo humano, os Espíritos esclarecem que essa destruição se circunscreve à parte material:
“[...] Esse envoltório é simples acessório, e não a parte essencial do ser pensante; só ele sofre a destruição. A parte
essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir
[...].” Detalhando ainda mais, os Espíritos superiores esclarecem (Q. 737) que os flagelos destruidores agem no sentido de fazer com que a Humanidade progrida mais depressa, observando que “[...] muitas vezes esses transtornos
são necessários para que mais depressa se chegue a uma
ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns
anos o que teria exigido muitos séculos”. Allan Kardec, todavia, insiste: Para melhorar a Humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? (Q. 738). “Sim [respondem os Espíritos], e diariamente
os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se
aproveita desses meios.” Aprofundando a análise do assunto, o diálogo entre Allan Kardec e os Espíritos superiores
prossegue: Os flagelos destruidores têm utilidade do ponto
de vista físico, não obstante os males que ocasionam? (Q.
739). ”. “Sim, algumas vezes eles mudam as condições de
uma região, embora o bem que deles resulte só seja sentido peEsses textos, extraídos do capítulo VI, do Livro III –
Leis Morais, de O Livro dos Espíritos, tradução de Evandro
Noleto Bezerra, edição FEB, tornam bastante claro o entendimento de que tudo o que ocorre na Natureza trabalha no
sentido de promover, facilitar e abreviar a evolução do Espírito imortal que encarnado na condição de ser humano,
encontra as situações mais propícias a fim de vivenciar as
experiências que se mostram indispensáveis para o seu
progresso. O conhecimento cada vez mais aprofundado
das Leis de Deus que regem a nossa vida, em especial as
que dizem respeito às Leis Morais explicitadas e vivenciadas por Jesus em seu Evangelho, e o esforço que venhamos a realizar para colocá-las em prática,representam,sem
dúvida, a melhor escolha que podemos fazer para agilizar a
nossa evolução, evitando e atenuando os choques que
muitas vezes se fazem necessários para nos recolocar no
caminho correto, que nos levará à plena vivência dessas
leis e à paz que dela decorre .

Reformador • Abril 2011
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Um Pouco de Poesia
“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do
seu interior fluirão rios de água viva.” – Jesus.
(João, 7:38.) C

Chico e a água da Paz
No princípio, o médium, em seu apostolado
De viver o amor em doação fraterna,
Viu-se combatido e muito questionado,
Ficando aturdido e até mesmo magoado,
O que deu ensejo à intervenção materna:

– “Meu filho querido, quando a inquietação
Vier perturbar a tua intimidade,
A água da Paz é a grande solução:
Ela abranda a mente e adoça o coração,
Libertando o ser de toda ansiedade.”
“Se em derredor a discussão perdura,
Trazendo tumulto à cidadela d’alma,
Coloca na boca um pouco de água pura,
Mas, sem engoli-la, mantém-na segura,
Lava nela a língua, que a tensão se acalma.”
É assim que Chico Xavier se faz
Doador feliz da linfa apetecida:
Ao se ver envolto em tema que despraz,
Ou fechava a boca – e dava água da Paz,
Ou abria a boca – e dava água da Vida.
Fonte: GAMA, Ramiro. Lindos casos de Chico
Xavier. 17. ed. LAKE, 1995. “A água da Paz”, p. 55.

Amor continua sendo, filhos da alma, a receita que temos a
oferecer àqueles que buscam o socorro espiritual para as
suas problemáticas de saúde. Por isso podemos afirma que:
O amor aclama e dissolve as tensões.
O amor alegra e tonifica o coração.
O amor vitaliza e fortalece as células de defesa do organismo
O amor traz a esperança e recupera as células esgotadas.
Somente o amor dá sentido à vida e faz com que aquele que
ama tenha fortes razões para continuar vivendo através da
alegria em servir ao próximo. Recordemos as sábias palavras
de Paulo, em sua carta aos Coríntios:
O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Que excelente terapia temos às mãos, filhos, através das palavras paulinas, adequadas para todos os problemas diários.
Perseveremos no tratamento com os abnegados médicos da
Terra e não nos esqueçamos também de nos tratar com Jesus,
através da terapia do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo
espera, tudo suporta e tudo vence.
Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres.

Crises Sociais
Em diálogo com os Espíritos Superiores, tratando
de assunto relacionado com o progresso do homem
e da Humanidade, Allan Kardec questiona: Que se
deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a Humanidade retrograde?
E estes respondem: [...] Serão levados de roldão
pela torrente que procuram deter. (O Livro dos
Espíritos, questão 781a.) Ainda na análise deste
assunto, volta a consultar: Segue sempre marcha
progressiva e lenta o aperfeiçoamento da Humanidade? Ao que os Espíritos respondem: Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a
tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. (O Livro dos Espíritos, questão 783.)
Com base nesta nova visão que os ensinos dos Espíritos Superiores nos oferecem, e que nos permite
melhor compreender os mecanismos utilizados pela Justiça Divina para a prática das Leis do Criador,
passamos a entender, também, as questões relacionadas com as crises sociais que comumente assolam
a Humanidade. Criado simples e ignorante, ao Espírito cabe, por força da Lei do Progresso, trabalhar constantemente em favor de sua própria evolução intelectual e moral. Esta evolução se desenvolve através de inúmeras reencarnações, especialmente estimulada pelo relacionamento da vida social, no atendimento às suas carências de natureza
material e espiritual. Ao homem, pois, não é lícito
pretender manter-se indefinidamente estacionado
em um determinado degrau da evolução, sem qualquer esforço voltado ao seu aprimoramento. Quando isto tende a acontecer, surgem as crises de crescimento, que o forçam a buscar a sua superação,
acabando por lhe proporcionar a melhoria de que
necessita. É, pois, em razão da Lei de Amor, que
impulsiona o homem ao progresso constante, que a
História sempre registrou em todas as épocas, após
superadas as grandes crises sociais, uma era de paz
e de progresso para a Humanidade.
Reformador • Julho 2006
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Folheando
o Livro dos Espíritos

84. Os Espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele
q
u
e
v
e
m
o
s
?
“Sim, o mundo dos Espíritos, ou das inteligências incorpóreas.”
85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o
principal, na ordem das cois as ? “
O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo.”
86. O mundo corporal poderia deixar de existir, ou nunca ter
existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita?
“Decerto. Eles são independentes; contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem.”
87. Ocupam os Espíritos uma região determinada e circunscrita
no espaço?
“Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observandovos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os Espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de
que Deus se serve para execução de seus desígnios providenciais. Nem todos,vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados.”

PENSAMENTO É VIDA.
VIDA É CRIAÇÃO.
CRIAÇÃO VEM DO DESEJO.
DESEJO É SEMENTE.
SEMENTE PLANTADA NO TERRENO DA AÇÃO
TRAZ O FRUTO QUE LHE CORRESPONDE.
TODA SEMENTE PRODUZ.(CHICO XAVIER)
Visite a Nossa Escola
Saiba como chegar lá informando-se
na secretaria ou através do nosso site:

http:www.ieja.org

Folheando o Evangelho

1 Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
crede também em mim. Há muitas moradas na casa
de meu Pai; se assim não fosse, já Eu vo-lo teria dito,
pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que
me tenha ido e que vos
houver preparado o
lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que
onde Eu estiver, também vós aí estejaDiferentes estados da alma na erraticidade
2. A casa do Pai é o Universo. As diferentes moradas
são os mundos que circulam no Espaço infinito e
oferecem, aos Espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos
Espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referirse ao estado venturoso ou desgraçado do Espírito na
erraticidade.

Traços do Caráter Espírita
André Luiz e Chico Xavier
Humildade sem subserviência.
Dignidade sem orgulho.
Devotamento sem apego.
Alegria sem excesso.
Liberdade sem licença.
Firmeza sem petulância.
Fé sem exclusivismo.
Raciocínio sem aspereza.
Sentimento sem pieguice.
Caridade sem presunção.
Generosidade sem desperdício.
Conhecimento sem vaidade.
Cooperação sem exigência.
Respeito sem bajulice.
Valor sem ostentação.
Coragem sem temeridade.
Justiça sem intransigência.
Admiração sem inveja.
Otimismo sem ilusão.
Paz sem preguiça

A neve e as tempestades
matam as flores, mas nada
podem contra as
sementes.

Khalil Gibran
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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

02

Jorge Luis Cerqueira

09

Leila Mourão

16

Jorge Luis Câmara

L.E. Q.728/736-

23

Washington Gome

E.S.E.Cap.V.item 19_O Mal e o Remédio

30

Francisco Castro Jr

L.E. Q.779/785 – Marcha do Progresso

E.S.E.Cap.IV Itens 25/26-Necessidade da Reencarnação
E.S.E. Cap.V-Itens 4/5-Causas Atuais das ASflições

Quinta-feira-15 Horas

DATA

ORADOR

TEMA

04

Gianina Laucas

E.S.E. Cap.V_ Itens 1/3_Justiça das Aflições

11

Celia Pimenta

E.S.E. Cap. XXV -Itens 6/8-Observai os Pássaros No Céu

18

Leda Lucia

E.S.E. Cap.V_ Itens 6/10_Causas Anteriores Das Aflições

25

Fátima Lourenço

E.S.E.Cap.V -Item 20_A Felicidade Não É Deste Mundo

Sábado—10 Horas
DATA

ORADOR

TEMA

06

Aloisio Ghiggino

E.S.E.Cap. V. Item 11- Esquecimento do Passado

13

Ubirajara Frontin

E.S.E.Cap. V. Item 18_Bem e Mal Sofrer

20

João Apaarecido

Lei de Sociedade

27

Waldenir Cruz

O Sofrimento Purificador-Livro:(Vitória Sobre A Depressão)

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 o que tens ajuntado _ para quem será?”
Jesus (Lucas, 12:20)

