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Atualidade
do

Espiritismo
Em A Gênese, no seu capítulo I – “Caráter da Revelação Espírita”, Allan Kardec mostra, com clareza, o raciocínio lógico que deu condições sólidas para que os ensinos espíritas se consolidem como expressão da verdade, confirmados pelos avanços da Ciência. De início,
Kardec registra: “O caráter essencial da revelação divina
é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros
ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus”.
(Op. cit., item 10.) Com base em todo trabalho de pesquisa e observação que realizou desde os primeiros
contatos com o fenômeno das mesas girantes, constata
que “o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina
a sua origem e da iniciativa dos Espíritos, sendo a sua
elaboração fruto do trabalho do homem”. (Op. cit., item
13.) Na sequência observa que “caminhando de par com
o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado,
porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar
em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria
nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a
aceitará”. (Op. cit., item 55.) Em sua estrutura solidamente assentada na busca da verdade, a Doutrina Espírita está em condições de melhor esclarecer os homens
em seus questionamentos existenciais: o que sou, de
onde vim, para onde vou, qual o objetivo da existência
terrena, qual a razão da dor e do sofrimento... Cabe-nos
lembrar que nosso mundo está em fase de transição, de
expiações e provas para regeneração, como se observa
na Codificação Espírita, e que para bem assistir aos homens, nesta fase, a Providência Divina enviou à Terra o
Consolador que Jesus havia prometido. Atender, pois,
ao ser humano, em suas necessidades de esclarecimento, assistência e orientação, em caráter de urgência,
é dever de todos os já beneficiados com o conhecimento
da Doutrina Espírita e com o trabalho pioneiro e abnegado dos que participaram de sua Codificação e se empenharam na sua difusão, colocando a sua mensagem
consoladora e esclarecedora ao alcance e a serviço de
todas as pessoas indistintamente.
Reformador • Setembro 2010

O Cantinho da Joanna
O desânimo é pântano venenoso
onde se asfixiam as mais belas
aspirações da vida.
A precipitação torna-se fogaréu a
arder sem finalidade, muitas vezes
prejudicando a lavoura do bem.
O receio sistemático constitui campo onde medram as plantas daninhas que destroem
a sementeira da esperança.
A maledicência é geratriz de males incontáveis.
A preguiça urde a destruição do trabalho, tanto
quanto a má vontade inspira a insensatez.
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

SINOPSE
Allan Kardec ? O educador e o codificador traz a mais completa bioSINOPSE bibliografia do Codificador do Espiritismo.
De elaboração minuciosa, resultado de árdua pesquisa, fornece uma
visão da personalidade intelectual e moral de
Hippolyte Léon Denizard Rivail e sua obra como
educador
emérito.
Enfoca temas como nascimento, formação escolar, influência de Pestalozzi, o apoio de madame
Rivail, formaçãoprofisional, fertilidade pedagógica, diplomas e recompensas e tantos outros.
Ressalta a competência moral eintelectual de
Rivail na grandiosa obra que realizou como
apóstolo da renovação humana, sob o pseudônimo de Allan Kardec.

Aceite os parentes difíceis na base da
generosidade e da compreensão, na certeza
de que as Leis de Deus não nos
enlaçam uns com os outros sem causa
justa.
O parente-problema é sempre um
teste com que se nos examina
a
evolução
espiritual.
Muitas vezes a criatura complicada que
se nos agrega à família, traz consigo as
marcas de sofrimento ou deficiências
que lhe
foram impostas por nós mesmos em
passadas reencarnações.
Não exija dos familiares diferentes de
você um comportamento igual ao seu,
porquanto cada um de nós se caracteriza
pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos
na própria alma.
Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em
casas de repouso, à custa de dinheiro,
porque a desvinculação real virá nos
processos da
natureza, quando
você houver
alcançado a quitação dos próprios débitos ante a Vida
Maior.
Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre, estamos pagando pelo
sistema de prestações, certas dívidas
contraídas
por
atacado.
Chico Xavier - André Luiz

O Centro Espírita (Emmanuel)
Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é
sempre um santuário de renovação mental na direção da
vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a
simples presença, a uma instituição dessa natureza, deve
esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do
sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de
conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, que uma
organização nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de
simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou a
distância, no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as
graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda
eterna. Quando se abrem as portas de um templo espíritacristão ou de um santuário doméstico, dedicado ao culto
do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e através dos raios benfazejos desse astro de
fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da
comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que
não desejem, caminham, sem perceber, para a vida melhor. Emmanuel (Página recebida pelo médium Francisco
Cândido Xavier, em sessão pública, no Centro Espírita
“Luís Gonzaga”, em Pedro Leopoldo, na noite de
10/4/1950.) Fonte: Reformador de janeiro de 1951, p. 9
(5). O (Página recebida pelo médium Francisco Cândido
Xavier, em sessão pública, no Centro Espírita “Luís Gonzaga”, em Pedro Leopoldo, na noite de 10/4/1950.) Fonte: Reformador de janeiro de 1951, p. 9(5).

Sempre chamados
O cristão é chamado a servir em toda parte.
Na casa do sofrimento, ministrará consolação.
Na furna da ignorância, fará esclarecimento.
No castelo do prazer, ensinará a moderação.
No despenhadeiro do crime, sustará quedas.
No carro do abuso, exemplificará sobriedade.
Na toca das trevas, acenderá luz.
No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo.
No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor.
Na praça da maldade, dispensará o bem.
No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim
de examinar os erros dos outros.
Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir.

André Luiz Fonte: XAVIER, Francisco C. Agenda cristã.
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Um minuto com Chico Xavier
por Regina Stella Spagnuolo

Um Pouco de Poesia
Ide e Pregai (Amaral Ornellas)

Dra. Marlene Nobre em entrevista feita com Chico Xavier perguntou-lhe sobre a visita que ele realizara ao Instituto Penal de
São Paulo, ocasião em que lhe propôs as questões abaixo:

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.
Amaral Ornellas

Fonte:

XAVIER, Francisco C. Relicário de luz. Autores
diversos. 6. ed. 1. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011.

Folheando o Evangelho
RESSURREIÇÃO

E

REENCARNAÇÃO

Ora, entre os fariseus, havia um homem chamado
Nicodemos, senador dos judeus — que veio à noite
ter com Jesus e lhe disse: “Mestre, sabemos que
vieste da parte de Deus para nos instruir como um
doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele.”
Jesus lhe respondeu: “Em verdade, em verdade,
digo-te: Ninguém pode ver o reino de Deus se não
nascer de novo.” Disse-lhe Nicodemos: “Como pode
nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no
ventre de sua mãe, para nascer segunda vez?” Retorquiu-lhe Jesus: “Em verdade, em verdade, digote: Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. — O que é
nascido da carne e o que é nascido do Espírito é
Espírito. — Não te admires de que eu te haja dito
ser preciso que nasças de novo. — O Espírito sopra
onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes donde
vem ele, nem para onde vai; o mesmo se dá com
todo homem que é nascido do Espírito.” Respondeu
-lhe Nicodemos: “Como pode isso fazer-se?” — Jesus lhe observou: “Pois quê! és mestre em Israel e
ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que
não damos testemunho, senão do que temos visto.
Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. —
Mas, se não me credes, quando vos falo das coi-

sas da Terra, como me crereis, quando vos fale
das coisas do céu?” (S. JOÃO, cap. III, vv. 1 a
12.)

(Fonte: O Evangelho segundo o Espiritismo,
cap. IV, itens 5 e 6.)

1) Não acha que deveríamos nós os espíritas em geral – aumentar a assistência espiritual nos presídios masculino e feminino, diríamos quase que semanalmente, dando assim verdadeiro
lastro consolador a esse esforço reeducativo?
Chico respondeu: “Julgamos que o diálogo em bases de respeito às leis e de conhecimento da solidariedade cristã seria providência das mais louváveis em nossos institutos de reeducação.
Semelhantes contatos atingiriam o melhor rendimento de compreensão humana e de consequente renovação para os visitados e visitantes, então marchando juntos para um relacionamento melhor em nossos grupos sociais”.
2) Por que nosso irmão caído é nossa carga mais preciosa?
Resposta: “Diz-nos Emmanuel que os irmãos considerados
‘caídos’ são parte de nossa família espiritual que a Divina Providência nos confia, com o objetivo de ensinar-nos a conquistar
felicidade pela prática da lei do amor. E, ao mesmo tempo, afirma o nosso Benfeitor, os nossos companheiros nessa condição
representam o resultado de suas próprias ações em existências
passadas, provavelmente criaturas prejudicadas, em muitas
ocasiões, por nós mesmos, e que as leis da vida nos restituem,
para que venhamos a resgatar nossos débitos, auxiliando-as na
precisa restauração”.
3) Haverá maior frio na alma que a indiferença dos nossos semelhantes?
Chico esclareceu: “Pode haver indiferença dos nossos semelhantes para conosco, entretanto de nós para com os outros isso
não deveria acontecer. Cremos que se Jesus houvesse levado
em conta nossa incapacidade para assimilar-lhe de pronto o
desvelado e intenso amor, o Cristianismo não estaria brilhando,
e brilhando cada vez mais na Terra. Quem ama tem sempre
bastante calor humano para distribuir”.
Do livro Lições de Sabedoria, de Marlene Rossi Severino Nobre.

A idéia de que João Batista era Elias e de que os
profetas podiam reviver na Terra se nos depara em
muitas passagens dos Evangelhos, notadamente nas
acima reproduzidas (n.º 1, n.º 2, n.º 3). Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a
combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe
por princípio e como condição necessária, quando
diz: “Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer
de
novo.”
E
insiste,
acrescentando:
Não te admires de que eu te haja dito ser preciso
nasças de novo.
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Folheando
o Livro dos

Espíritos

82. Será certo dizer-se que os Espíritos são
imateriais?
“Como se pode definir uma coisa, quando
faltam
termos
de
comparação
e
com uma linguagem deficiente? Pode um
cego de nascença definir a luz? Imaterial
não é bem o termo; incorpóreo seria mais
exato, pois deves compreender que,
sendo uma criação, o Espírito há de ser
alguma coisa. É a matéria quintessenciada,
mas sem analogia para vós outros, e tão
etérea que escapa inteiramente ao alcance
dos vossos sentidos.

Comentário de Kardec. Dizemos que os
Espíritos são imateriais, porque, pela
sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo
de cegos careceria de termos para exprimir
a luz e seus efeitos. O cego de nascença
se julga capaz de todas as percepções pelo
ouvido,
pelo
olfato,
pelo
paladar
e pelo tato. Não compreende as idéias que
só lhe poderiam ser dadas pelo sentido
que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros
cegos com relação à essência dos
seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação.
A gente pode morar numa casa mais ou menos,
numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou
menos, e até ter um governo mais ou menos.
A gente pode dormir numa cama mais ou menos,
comer um feijão mais ou menos, ter um
transporte mais ou menos, e até ser obrigado a
acreditar mais ou menos no futuro.
A gente pode olhar em volta e sentir que tudo
está mais ou menos...

TUDO BEM!
O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito
nenhum...
é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos,
ser amigo mais ou menos, namorar mais ou
menos, ter fé mais ou menos, e acreditar mais
ou menos.
Senão a gente corre o risco de se
tornar uma pessoa mais ou menos.
Médium Chico Xavier

Mundo Em Transição
Conforme se observa na questão 55 de O Livro dos Espíritos, cuja
primeira edição ocorreu em 18 de abril de 1857, Allan Kardec
pergunta: São habitados todos os globos que se movem no espaço? E os Espíritos superiores respondem: “Sim e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em
bondade e em perfeição”. Aprofundando a análise deste assunto,
Kardec observa: Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e
o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer, dos diversos mundos, uma classificação absoluta, pode-se
contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação
que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividilos, de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados
às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação
e provas, onde domina o mal; mundos de regeneração, nos quais
as almas que ainda têm o que expiar haurem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal; mundos celestes ou divinos, habitações de Espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. (O Evangelho
segundo o Espiritismo, cap. III, item 4.) Em mensagem transmitida através de Divaldo Pereira Franco no encerramento do 3o
Congresso Espírita Brasileiro, em 18 de abril de 2010, publicada
nesta edição de Reformador (p. 8), Bezerra de Menezes assevera:
...Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma
data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e
expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se
abatia sobre a Terra lentamente deu lugar ao amanhecer de
bênçãos. E continua sinalizando para a necessidade de todos nós
aumentarmos a nossa capacidade de nos amarmos uns aos outros a fim de podermos ser realmente úteis na construção desse
novo mundo e assegurar o direito de nele permanecer. Devemos
lembrar, ainda, a mensagem de Santo Agostinho, de 1862, que,
falando sobre os mundos de regeneração, destaca: [...] Em todas
as frontes, vê-se escrita a palavra amor; perfeita equidade preside às relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Mas [...] nesses mundos,
ainda falível é o homem e o Espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e, se o homem
não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair
nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis
provas o aguardam. (Op. cit., itens 17 e 18.) Com todos estes esclarecimentos, só nos resta, em nosso próprio benefício, empenharmo-nos no nosso aprimoramento moral.
Texto extraído da revista Reformador junho 2012
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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

04

Angela Sales

L.E. Q.668/692a-Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças

11

Lucas Antunes

L.E. Q.711/714a-Prazeresdos Bens da Terra

18

Jorge Luis Câmara

25

Karen Bassine

L.E. Q.585/591-Os Três Reinos
E.S.E.Cap XVIII.item 16-Pelas Suas Obras É Que Se Reconhe-

Quinta-feira-15 Horas
DATA

ORADOR

TEMA

06

Georgina Leal

L.E. Q.704/710-Meios de Consevação

13

Telma Cerqueira

E.S.E.Cap.III-Itens 1?5-Diferentes Estados da Alma naErraticidade e Diferentes Categorias de Mundos Habitados

20

Feriado

Feriado

27

Cistina Medeiros

E.S.E.Cap.III Itens 16/18-Mundos Regeneradores

Sábado—10 Horas
DATA

ORADOR

TEMA

01

Maria José Zacharias

08

Silvia Rangel

15

Manoel Messias

E.S.E.CapII– Meu Reino Não É Deste Mundo

22

Rosa Zacharias

E.S.E.Cap III-Itens 8/12-Mundos Inferiores e Mundos Superiores

29

Regina Corte

Viver Com Alegria- (Livro: Vitória Sbre a Depressão)

E.S.E.Cap. I-Itens 9/11-A Nova Era
Ressurreiçao e Reencarnação

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 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
colaboração.

“Todavia, digo-vos a verdade: a vós convém que eu vá”___
Jesus. (joão , 16:7.)

