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Protetores terrestres
Em nos reportando aos benfeitores celestiais, não nos esqueçamos dos protetores terrestres. Muita gente espera, levianamente, a proteção dos anjos, quando ainda não sabe nem mesmo apreciar o esforço enobrecente dos homens de bem.
Sem dúvida, mais tarde, alcançaremos o paraíso... Todavia, por
agora, é preciso vencer os degraus que nos separam da glória
divina. Esses degraus jazem colocados à disposição dos nossos impulsos de melhoria, de regeneração, de auto aprimoramento.
Aqui, permanece simbolizado num pai afetuoso, que nos convida ao altar da consciência reta; além, é um coração maternal,
que nos induz à bênção da sublimação pelo amor e pelo sacrifício...
Acolá, é um diretor de trabalho, aparentemente austero, que
nos conclama, pelo exemplo, ao soerguimento de nossa dignidade pessoal no dever bem cumprido; mais além, é um amigo
supostamente áspero, que nos compele ao desempenho das
obrigações
contraídas...
Subir ao céu não representa caminhar sob chuvas de flores. O
trilho do próprio Cristo, para o Alto, terminou na cruz que lhe
antecipou
a
imperecível
ressurreição.
Não te imobilizes, desse modo, na oração ociosa ou na fé inoperante, acreditando que os Mensageiros do Amor te assinalem
as rogativas nascidas, muitas vezes, do propósito de conforto
prematuro
ou
de
lamentável
insubmissão.
Lembra-te de que as Leis do Senhor estão refletidas, tanto
quanto nos permite a evolução já alcançada, nas Leis humanas
que nos dirigem os movimentos, e aprendamos a reconhecer,
nos lidadores do trabalho construtivo e nos missionários do
bem, os respeitáveis instrutores que nos compete, não somente
admirar,
mas
assimilar
e
seguir.
Recordemos que, na hierarquia real da vida, jamais inverteremos a ordem que nos rege os destinos. Ouçamos atenciosamente os benfeitores terrestres, a fim de merecermos contato
com
os
orientadores
celestiais.
Sem dever corretamente atendido, não há direito consolidado.
Sem criaturas de bem, não há bem para as criaturas.
O primeiro passo para a conquista do Céu há de ser dado por
nós, na Terra, e, por isso, antes de reclamar o socorro dos anjos, imitemos, cada dia, os grandes trabalhadores da prosperidade comum, que formam, na humanidade, os padrões vivos
do bem, na vanguarda do progresso e da luz.

O Cantinho da Joanna
Vida Feliz
CXCVI I
Reserva momentos para que se refaçam os
teus equipamentos mentais.
Da mesma forma que o corpo se desgasta, a
mente se cansa e desarmoniza.
A mudança de atividade, o espairecimento, os
jogos que distraem, os desportos, a meditação,
funcionam como recursos valiosos para o reajuste mental.

Dedica algum tempo à tua renovação interior,
examinando o que fazes e como torná-lo mais
agradável, ensejando-te equilíbrio e me-nos
fadiga.

PRIMEIRA PARTE
CIÊNCIA
EMMANUEL

1 – Tem o Espiritismo absoluta
necessidade da ciência terrestre?

-Essa necessidade de modo algum
pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e
da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação
Do livro Intervalos, psicografado pelo médium Francisco
dos sentimentos, na sagrada meCândido Xavier.
lhoria das características morais
do homem.
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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

Publicado após a desencarnação de Allan Kardec, este
livro apresenta, logo no começo, bem escrita biografia
do Codificador, seguida do
discurso pronunciado por
Camille Flammarion quando
do seu sepultamento. Reúne importantes registros deixados por Allan Kardec e se divide em
duas partes. A primeira aborda assuntos como:
profissão de fé espírita raciocinada; caráter e
consequências religiosas das manifestações dos
Espíritos; estudo sobre a natureza do Cristo;
influência perniciosa das ideias materialistas; as
expiações coletivas; o egoísmo e o orgulho;
liberdade, igualdade, fraternidade etc. A segunda inclui apontamentos acerca da iniciação espírita de Allan Kardec; sua missão na Terra;
mensagens do Espírito de Verdade e de outras
entidades venerandas; o auto de fé de Barcelona; o roteiro missionário do Codificador, assim

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

Novas maravilhas
Cada revelação ao seu tempo! Jamais se desvelou completa nos seus primeiros momentos. Apresenta-se sempre em conformidade com o conhecimento vigente e a
maturidade do pensamento contemporâneo e, naturalmente, com o tempo, passa a ser estudada, questionada,
compreendida e aplicada.
As imagens da vida terrena e da vida de Além-Túmulo,
enquanto não reveladas, foram objetos de intepretações
pessoais e de sistemas criados para atenderem aos interesses personalistas, institucionais ou políticos.
Somente com Jesus a vida futura e a imortalidade se desvelaram de fato, mas a pequenez e a ignorância dos homens não possibilitaram o entendimento das novas maravilhas que revelavam; por isso, Ele prometeu outro Consolador, que explicaria tudo aquilo que não foi possível
esclarecer à época porque faltavam, ainda, os elementos necessários à devida compreensão de sua mensagem.
Estando madura a Humanidade para compreender e penetrar o conhecimento sobre o seu destino e contemplar
aquelas novas maravilhas, Deus permitiu que os Espíritos
viessem conversar com a humanidade corpórea, pela mediunidade,
para
dizer-lhes:
“Nós existimos, logo, o nada não existe; eis o que somos e
o que sereis; o futuro vos pertence, como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçarvos o roteiro; andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta.
A vida terrena era tudo para vós, porque nada víeis além
dela; vimos dizer-vos, mostrando a Vida Espiritual: a vida
terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo, nós
vos desvendamos, para além deste, um esplêndido horizonte. Não sabíeis por que sofreis na Terra; agora, no sofrimento, vedes a Justiça de Deus. O bem não produzia nenhum fruto aparente para o futuro; doravante, ele
terá uma finalidade e constituirá uma necessidade; a fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora
numa Lei da Natureza. Sob o domínio da crença de que
tudo se acaba com a vida, a imensidade é o vácuo, o egoísmo reina soberano entre vós e a vossa palavra de ordem
é: ‘Cada um por si.’ Com a certeza do futuro, os espaços
infinitos se povoam ao infinito, em parte alguma há o vazio e a solidão; a solidariedade liga todos os seres, aquém
e além da tumba. É o reino da caridade, sob a divisa: ‘Um
por todos e todos por um.’ Enfim, ao termo da vida dizíeis
eterno adeus aos que vos são caros; agora simplesmente
direis:
‘Até
breve!’.”1
REFERÊNCIA:
1 KARDEC, Allan. A gênese. Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. 1. imp.
Brasília:

FEB,

espírita, it. 62.

2013.

cap.

1

–

Caráter

da

revelação
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Um Pouco de Poesia
Ide e pregai

Ide e acendei, cantando, o sol do Novo Dia
Na graça da verdade augusta e soberana,
Estendendo, em Jesus, o amor que nos irmana,
Para a glória da paz, do bem e da alegria.
Ao clarão do Evangelho, a treva densa e fria,
Na vastidão hostil da iniquidade humana,
Em que a Terra mortal chora e se desengana,
Converte-se em lição de bondade e harmonia.
Ide e pregai, com Cristo, o excelso Mundo Novo,
Soerguendo e amparando o coração do povo!...
Serviço é tradução da luz que nos governa.
Instruí, consolai e erguei na luta imensa.
E, ainda agora entrareis, por santa recompensa,
No Reino do Senhor, em Majestade Eterna.
CONTRADIÇÕE
.98. Espantam-se de encontrarem comuni-

cações contraditórias assinadas por um
mesmo nome. Somente os Espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os Espíritos superiores nunca
se
contradizem.
Por pouco que se esteja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se com que
facilidade certos Espíritos adotam nomes
diferentes, para dar mais peso às suas palavras; disso com segurança se pode inferir
que se duas comunicações, radicalmente
contraditórias no fundo, trazem o mesmo
nome respeitável, uma delas é necessariamente
apócrifa.
99. Dois meios podem servir para fixar as
ideias sobre as questões duvidosas: o primeiro, é submeter todas as comunicações
ao exame severo da razão, do bom-senso e
da lógica; é uma recomendação que fazem
todos os bons Espíritos; abstêm-se de fazêla os maus, pois sabem não ter senão a perder com esse exame sério, pelo que evitam
discussão e querem ser cridos sob palavra.
O segundo critério da verdade está na concordância do ensino e é contradito pela
maioria. (O Livro dos Médiuns, cap. XXVII; Contradições e mistificações. — Revue Spirite, abril 1864

Atualidade Espíritas
Espíritas! O mundo de agora é o campo de luta a
que fostes conclamados para servir. Todas as rotas
oferecem contradições terríveis. A cada trecho,
surpreendemos os que falam em Cristo, negando-lhe testemunho. Ouvimos os que pregam desinteresse, agarrando-se à posse; os que se referem
à união, disseminando a discórdia; os que exaltam
a humildade, embriagando-se de orgulho, e os
que receitam sacrifício para uso dos outros, sem
se animarem a tocar com um dedo os fardos de
trabalho que os semelhantes carregam!... Ontem,
contudo, noutras reencarnações, éramos nós
igualmente assim... Recorríamos à cruz do Senhor,
talhando cruzes para os braços do próximo; exalçávamos o desprendimento, entronizando o egoísmo; louvávamos a virtude, endossando o vício, e
clamávamos por fraternidade, estimulando a perseguição a quem não pensasse por nossa cabeça.
* Hoje, no entanto, a Doutrina Espírita restaura
para nós o Evangelho, em versão viva e simples.
Não mais o Cristo abençoando a carniçaria da
guerra. Não mais o Cristo monumentalizado em
prata e ouro. Não mais a escravidão religiosa, imaginariamente do Cristo. Não mais imposições e
convenções, supostas do Cristo. Agora, como devia ter sido sempre, encontramos no Mestre Divino o companheiro da Humanidade, ensinandonos a crescer no bem para a vida vitoriosa. Não
nos baste, pois, simplesmente crer!... Em toda
parte, é necessário sejamos o exemplo do ensino
que pregamos, porque, se o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou mais amplo
conhecimento de Deus, a Doutrina Espírita é a revelação pela qual o mundo espera mais amplo conhecimento do Cristo, em nós e por nós

EMMANUEL, que foi o mentor espiritual de Francisco
Cândido Xavier e coordenador da obra mediúnica do saudoso médium, é autor, entre outros, do livro Seara dos
Médiuns, do qual foi extraído o texto acima
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VOLTEI

(Geraldo Campetti Sobrinho)
Certa vez ouvi em palestra de A estrutura
do livro em 20 capítulos demonstra que ele
foi criteriosamente planejado pelo autor espiritual, resultando em
um conjunto sucinto
de valiosas informações sobre a vida após a morte e a realidade
que aguarda a todos nós, após o passamento. Em cada capítulo, há breve narrativa introdutória para se seguirem quatro itens
identificados por significativos títulos, esclarecendo temas como o desligamento do
corpo físico, o intercâmbio mediúnico, o reajuste à nova vida e o reencontro com familiares e amigos. Convidamos o prezado leitor a conhecer esta obra-prima publicada
pela FEB Editora, agora reeditada em novo
padrão editorial. Confira as novidades sobre
a produção editorial febiana no Portal e no
site . C GE RALDO CAMPE TT I SOBRINHO
Voltei Falando de Livro 1Op. cit. 28. ed. 6.
imp. Brasília: FEB, 2013. cap. A luta continua. 2 Idem, ibidem
que o livro Voltei, ditado pelo Irmão Jacob a
Francisco Cândido Xavier, “foi o primeiro livro espí- rita, escrito por um Espírito espírita, dirigido aos espíritas”. Não que outros
leitores não possam ter acesso à obra de cunho revelador, pois suas informações são
importantes a todos. Porém, pelo fato de
ter sido espiritista quando encarnado, Frederico Fígner (1866-1947) – que adotou o
pseudônimo Irmão Jacob para assinar o livro – aproxima-se de todos nós que somos
aprendizes do Evangelho de Jesus à luz do
Espiritismo pela similaridade de experiências e conhecimentos. Fígner foi tesoureiro,
vice-presidente e membro do Conselho Fiscal da Federação Espírita Brasileira.

Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália (vide Nota Especial),
quando seu pai, em Lisboa, ia ser
supliciado, sob a acusação de haver
cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do
acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na
Itália, na cidade de Pádua.
NOTA ESPECIAL da Editora (FEB) à 59ª edição, em
1991. O fato histórico acima, está correto. No entanto, no
original francês, foi ele
narrado por Kardec sob a versão seguinte: "Santo Antônio de Pádua
achava-se na Espanha e, no instante em que predicava,
seu pai, que estava em Pádua, era levado ao suplício sob
a acusação de homicídio. Nesse momento, Santo Antônio
aparece, demonstra a inocência de seu pai e revela o verdadeiro criminoso, mais tarde punido. Comprovou-se que
nesse momento Santo Antônio não havia deixado a Espanha." Kardec louvou-se em compêndio de autor que evidentemente se equivocou, como a outros escritores, relativamente a esse fato, sucedeu à sua época. (O livro Antônio de Pádua - Sua Vida de Milagres e Prodígios, de Almerindo Martins de Castro, 7ª edição, FEB, 1987, esclarece devidamente o fenômeno referido no texto kardequiano.)

Pensava que após a morte poderia, rapidamente, trazer-nos revelações sobre o
outro lado da vida. Não foi, porém, tão
simples como ele imaginava. Enquanto no
corpo, não formulamos a ideia exata do
que seja a realidade, além da morte.

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

05 Elói Vilela

L.E. Q. 484/488a-Afeição dos Espíritos Por Certas Pessoas

12 Luis Eduardo Mourão

L.E. Q. 96 / 100– Diferentes Ordens de Espíritos

19 Maristela Santos

E.S.E.CAP.IX –Itens 1/05- Injúrias e Violências

26 Karen Bassini

E.S.E. Cap. XXIII-Itens 4/6-Abandonar Pais, Mães e Filhos

Quinta feira_15 Horas
07

Ciça Rodrigues

14

Dirceu Machado

21

Luís Martins

28

Carlos Dayube

E.S.E. Cap. VII itens 3/06– Aquele que se Eleva será Rebaixado
E.S.E Cap. VIII itens 1/04–Simplicidade e Pureza de Coração
E.S.E - cap. VIII - itens 18/19–Deixai Que Venham A Mim As
Criancinhas
E.S.E.CAP.X-ITENS 07/08– O Sacrifício Mais Agradável A
Deus

Sábado-10 Horas

02 João Aparecido
09 André Marinhos
16
22
30

Deusa Nogueira

Rosa Rita Martins
Denise Rigueral

L.E. Q. 833/842– Liberdade de Pensar e Liberdade de
Consciência
Progressão Dos Espíritos
A Gênese-Cap. III– Origem do Bem e do Mal
Livro: Nascente de Bênçãos –A Angústia

Campanha do Alimento

Todo o material arrecadado em
nossas campanhas é destinado à
Escola Espírita Joanna de Ângelis
onde os alunos recebem
Campanha do Material
do LimpezaDE ANTEMÃO AOS ORADORES
AGRADECEMOS
3 refeições diárias.
Bombril Sabão em Pó e em Pedra É principalmente em nome deles
Detergente-Desinfetante creolina- cera liquique agradecemos a sua valiosa
da Óleo de móvel- Bombril- Esponja
Arroz- Feijão-Leite - Óleo Fubá-Macarrão. Nescau - BiscoitosFarináceos Para o Lanche e Café da Manhã

...E toda a multidão procurava tocar-lhe , porque saia d’Ele uma
virtude que curava a todos...
(Lucas,6:19)

