Faça-se a Luz
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Distribuição interna e gratuita
Órgão de Divulgação

Trabalho e Jesus
Fazendo-se carpinteiro e dedicando-se à profissão na elevada companhia de José, o Mestre laborava ativamente, ensinando com o exemplo e respeito ao trabalho, como dever primeiro para a manutenção e preservação da vida, mediante a
atividade honrada.
Em todo o seu ministério de amor e abnegação tem relevante
papel, verdadeiro trabalho de autodoação até sacrifício da própria vida, sem paralelo em toda a História.
Seus discípulos, a posteriori, fizeram do trabalho expressão
de dignificação, tornando-se “escravos do Senhor” e servos de
todos, oferecendo o labor das próprias mãos para a subsistência orgânica, enquanto se “afadigavam” na sementeira da luz.
Seu exemplo e Suas lições erguem os escravos que jazem no
potro da miséria e dá-lhes suprema coragem no exercício do
próprio trabalho através do qual encontram energia para superar as fracas forças, tornando-se fortes e inatingíveis.
Infundem coragem, estimulando o trabalho-serviço fraternal,
de modo a manter a comunidade unida em todos os transes.
Ensinam esperança, utilizando o trabalho-redenção, por cujo
meio o espírito libra acima das próprias limitações e se liberta
das malhas da ociosidade e do mal.

Agora, quando as luzes do Consolador se acendem na Terra
da atualidade, encontrando o homem em pleno labor regulamentado por leis de justiça e previdência, eis que soam no
seu espírito as clarinadas do trabalho mantenedor do progresso geral de todos, utilizando-se dos valores da fé para a construção do Mundo Melhor em que o amor dirima as dúvidas, em
torno da vida imortal, e a caridade substitua em toda a plenitude a filantropia, à semelhança do que ocorre nos Mundos Felizes onde o trabalho, em vez de ser impositivo, é conquista do
homem livre que sabe agir no bem infatigável, servindo sempre e sem cessar.
Do Livro Estudos Espíritas pelo Espírito Joanna de Ângelis.
Psicografia de Divaldo Pereira Franco.
************************************************************************

A necessidade do trabalho é lei da Natureza?
“O trabalho é lei da Natureza, por isso mesmo que
constitui uma necessidade, e a civilização obriga o
homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos.” (O Livro dos Espíritos, Allan
Kardec, questão 674, 86. ed. FEB.)

Instituição Espírita Joanna de Ângelis
Av. N. S. de Copacabana,1183/701
CEP 22 070 011 Tel.: (21) 2522 7079

O Cantinho da Joanna
Vida Feliz
CXCVI
Q uando estiveres a ponto de desistir de uma ação edificante, ora e continua
até o fim.
Quando te encontrares no momento de co meter um erro, ora e desiste com tranquilidade.
Quando perceberes que as forças não te auxiliarão no trabalho do bem, ora e reanima-te,
chegando ao termo planejado.
Quando fores aliciado para uma situação vexatória, ora e retoma o teu equilíbrio.
Quando te sentires abandonado pela pessoa
em quem confias ou a quem amas, ora e tem
paciência, permanecendo no teu posto.

N o campo da Q u í mica
a s forças do plano espiritual a u xi li a m homem terrestre
Os prepostos de Jesus espalham
se por todos os setores do trabalho humano e, em todos os tempos, cooperam com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento; aliás, os estudiosos e os cientistas
do planeta não criaram os fenômenos químicos, que sempre existiram des
de a aurora dos tempos, afirmando uma inteli
gência superior. Os homens, em verdade, a

prenderam a química com a Natureza, c
opiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos, sem
lhes aprender a origem divina.
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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.

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
LUZ NAS TREVAS
Autor: Divaldo Franco pelo Espírito
Joanna de Ângelis

Nesta obra-convite, seremos convocados à autoiluminação e ao
autoencontro por meio de propostas psicoterapêuticas alicerçadas
nos ensinamentos do Evangelho
de Jesus e nas lições atemporais da Doutrina Espírita.
Como nos apresentou a mentora Joanna de Ângelis
em seu prefácio, este livro é “um grito, um apelo à
penetração da luz na escuridão das almas e do ambiente”. A benfeitora ressalta também que “brilham na
imensa treva estrelas lucilantes, que são os missionários do amor em entrega terrestre em benefício da
paz e do amor, anunciando claridades que virão”.
É centrada no Amor de Jesus e nas suas convocações
pela nossa felicidade que a autora espiritual dedicanos 30 belíssimos capítulos que potencializarão o
luzir das estrelas do bem entre as trevas que ainda se
demoram em nossas existências.
"Agora, cansados da larga noite por onde transitamos trôpegos, ei-lO chamando-nos mais uma vez, a
fim de segui-lo."

Joanna de Ângelis

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

Maternidade

e

Paternidade

A Natureza deu à mãe o amor a seus filhos no
interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais [...]. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. (O
Livro dos Espíritos, questão 890.) A Doutrina
Espírita nos ensina que assim como temos as
famílias constituídas pelos laços materiais, temos, também, as constituídas pelos laços espirituais. Estes laços espirituais são mais sólidos e duráveis do que os primeiros, visto que
não estão sujeitos às instabilidades da matéria. Destaca, todavia, que a família espiritual
se forma e se consolida com a prática da Lei de
Amor no convívio da família corporal. A Lei de
Amor, que a tudo preside, deve, pois, estar
presente em todos os atos, sentimentos e pensamentos do ser humano. Deve presidir o ato
que permite ao Espírito retornar às experiências materiais pela reencarnação, especialmente o relacionamento com a mãe que com ele
convive, na intimidade, durante a gestação, na
formação inicial do seu corpo. Pesquisas sobre
o comportamento do ser humano vêm demonstrando que a causa predominante de desequilíbro se situa na fase de gestação e nascimento
do ser. A rejeição que muitos sentem, desde a
simples dúvida dos pais quanto ao seu nascimento até a rejeição ostensiva e odiosa, leva
esses seres a uma grave instabilidade comportamental, quer na área da integração social,
quer na da própria aceitação pessoal. Em sentido oposto, os aceitos no lar, com real e manifesto amor dos pais, demonstram melhores
condições morais e psicológicas para vencerem
os naturais desafios da existência. Observa-se,
desse modo, a importância da paternidade e
da maternidade ligadas à prática da Lei de
Amor. Quando os pais e mães aceitam o filho,
desde a concepção, com sincero sentimento de
amor, amparando-o em suas necessidade de
aprendizado e evolução, constroem as bases de
um mundo de paz, uma vez que a primeira lição por ele vivida será a da fraternidade, do
amor ao próximo, que lhe servirá de modelo
para toda a existência. Neste sentido, ensinanos Allan Kardec (O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XXII, item 3): “Quis Deus que
os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a
afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê—los
p
r
o
g
r
e
d
i
r
.
”
Texto extraído de Reformador Maio 2006
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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
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Poema de Mãe
Meu Filhinho: santuário de Minh alma acendeu todas as lâmpadas
de que dispunha e adornou-se com todas as flores do jardim de
minhas longas esperanças para receber-te. Cada frase tua possui
uma vibração diferente e sublime para o meu organismo espiritual
e, por isto, utilizo-me hoje da vida, adaptando-me ao teu país interior, guardando a alegria e a obediência da Terra, que se move ao
redor do Sol para melhor reter-lhe os divinos raios.
Antes que pousasses em meu colo, os dias eram para mim a expectativa torturante e secular em sombria furna; entretanto, quando me beijaste pela primeira vez, tudo o que era obscuro e monstruoso banhou-se de inesperada luz. Fontes ocultas se desataram
cantando, e calhaus que feriam mostraram gemas celestiais... O
pesado orvalho das lágrimas converteu-se em chuva de bênçãos,
precipitando-se na terra sequiosa e fecundando divinas sementes
de amor e eternidade... Prelibei, desde então, a glória da vida, nos
deliciosos segredos que a envolvem.
Celebrei-te a vinda como acontecimento máximo de minha passagem no mundo. Renovaste-me o calendário íntimo e consolidaste
novas forças no governo do meu destino, ensinando-me a louvar o
Poder Celeste, portador do teu coração de luz às minhas células
mais recônditas que, à maneira de um grande povo, reverenciam
em ti o enviado de redenção e paz, concórdia e alegria.
Rei de minhalma, vieste aos meus braços com a destinação de uma
estrela para o meu caminho e orgulho-me de sentir-te os raios renovadores. Minha serenidade vem da tua harmonia. Só aspiro a
uma glória: a de permanecer contigo no reino da perfeita compreensão. Só desejo uma felicidade: a de contemplar a alegria calma e
bela em teus olhos misteriosos.
Teu coração é o tenro arbusto que se converterá em tronco abençoado com a ajuda de minha alma, que, manancial de carinho, te
afagará as raízes... Em breve, serás a árvore robusta e magnânima,
enquanto continuarei sendo a fonte inalterável aos teus pés, rejubilando-me com a graça de ver-te espalhando flores e frutos, perfume e reconforto aos viajantes da estrada...
Filho de minha ternura, de onde vens? de onde vimos? Cale-se o
cérebro que, muitas vezes, não passa dum filósofo negativo, e fale,
entre nós, o coração, que é sempre o divino profeta da imortalidade. Vens para mim da Coroa Resplandecente da Vida e venho, por
minha vez, ao teu encontro, emergindo do Amor que nunca morre...
Abro-te as portas do mundo e elevas-me ao santuário da fraternidade, porque, ao influxo de tua claridade indefinível em meu ser, a
minha existência se dilata, cresce e se renova, fazendo meus os
filhos alheios e desfazendo-se em amor e renúncia no Templo da
Humanidade inteira.
Anália Franco Fonte: XAVIER, Francisco C. Falando à terra. Espírit
o
s
d
i
v
e
r
s
o
s
.
Ri0 de Janeiro: FEB, 2010. p. 89. Maio 2012 • Reformador .
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CAPÍTULO
III
DA CRIAÇÃO

Onde estavam os elementos orgânicos, antes da
f o r m a ç ã o
d a
T e r r a ?
“Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido
no Espaço, no meio dos Espíritos, ou em outros
planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo.”
A Química nos mostra as moléculas dos corpos
inorgânicos unindo-se para formarem cristais de
uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta
para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo
menos, para obstar à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com
os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germens de plantas e de animais, que não se
desenvolvem senão a uma certa temperatura e em
meio apropriado. Têm-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germens um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das
nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde
a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da
Natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de
Deus? Longe disso: corresponde melhor à idéia
que fazemos do Seu poder a se exercer sobre a
infinidade dos mundos por meio de leis eternas.
Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da
origem dos elementos vitais; mas, Deus tem Seus
mistérios e pôs limites às nossas investigações.

Do livro Sendas Luminosas de Joanna
de Ângelis e Divaldo Franco.
Caminhos (2)
Uma certeza, todavia, (...) que é o encontrar-se com a própria consciência
e alcançar a vitória sobre si mesmo.

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, fazêla 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

13. A revelação espírita, por
sua natureza, apresenta duas
características: é ao mesmo
tempo revelação divina e revelação científica. Inclui-se na
primeira, porque o seu aparecimento foi providencial e não o resultado
da iniciativa de um desejo premeditado do
homem; porque os pontos fundamentais da
Doutrina têm sua origem no ensino dado
pelos espíritos encarregados por Deus de
esclarecer os homens acerca das coisas que
ignoravam, que não podiam aprender por si
mesmos, e que deveriam conhecer agora
que estão aptos a compreendê-las. Inclui-se
na segunda, porque esse ensino não é privilégio de indivíduo algum, mas é dado a todos da mesma maneira; porque os que o
transmitem e os que o recebem não são, de
maneira alguma, seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa,
porque não renunciam ao seu raciocínio e
ao seu livre-arbítrio; porque a verificação
não lhes é impedida, mas, ao contrário, recomendada; enfim, porque a Doutrina não
foi ditada completa, nem imposta à crença
cega; porque ela é deduzida, pelo trabalho
dos homens, a partir da observação dos fatos que os espíritos colocam sob os seus
olhos, e das instruções que dão a eles, instruções que os homens estudam, comentam, comparam e das quais tiram suas próprias conclusões e aplicações. Numa palavra,
o que caracteriza a revelação espírita é que
a sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração é o
fruto do trabalho do homem.
Cap. I tem 13 A Gênese
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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

01 Feriado

FERIADO

08 Graça Antunes

L.E. Introdução Preenchendo os Vazioz no Espaço
E.S.E.CAP.IV-NECESSIDADE DA ENCARNAÇÃO

15 Angela Sales
22 WASHINGTON GOMES
29

FABRÍCIO H. ARAUJO

E.S.E.CAP.V-ITEM 26-PROVAS VOLUNTÁRIAS-O VERDADEIRO CILÍCIO
PERISPÍRITO

Quinta feira_15 Horas
03

Terezinha lumbreras

10

Gianina Laucas

17

MARIA ANTONIA

24

SEBASTIÃO PIMENTA

31

FERIADO

E.S.E. Cap. VIII itens8/10– Verdadeira Pureza—Mãos Não
Lavadas
E.S.E Cap. IV itens 18/23–A Reencarnação Fortalece Os
Laços de Família
E.S.E - cap. V - item 11–ESQUECIMENTO DO PASSADO
E.S.E.CAP.VI-ITENS 1/4– O JUGO LEVE
FERIADO

Sábado-10 Horas

05 MANOEL MESSIAS

E.S.E. CAP.IV- RESSURREIÇÃO REENCARNAÇÃO

12 FATIMA LOURENÇO

E.S.E. CAP XI ITENS 13/15 A FÉ E A CARIDADE

19
26

GLAYSE FARIA CORTINES

E.S.E.-CAP.VI ITENS 5/8—ADVENTO DO ESPÍRITO VERDADE

NANCY FERREIRA

Livro: Nascente de Bênçãos –INSTABILIDADE EMOCIONAL

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

“Levantai-vos, vamo-nos daqui.” _ Jesus (João, 14:31)

