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Órgão de Divulgação

Há quase setenta anos, precisamente no dia 31 de março de 1948,
Lins de Vasconcellos escreveu e publicou no jornal Mundo Espírita o seguinte texto alusivo ao 1º centenário do nascimento do
Espiritismo moderno:
“Sob os auspícios da National Spiritualist Association, no Hotel Lafayette, em Buffalo, Estados Unidos, nos dias 29, 30 e 31 do corrente,
estão se realizando as maiores comemorações pela passagem, hoje,
do 1º centenário dos primeiros entendimentos entre as irmãs Fox e o
espírito de Charles Rosma (ou Rosna), em Hydesville.
Embora a mediunidade e a manifestação dos espíritos datem dos
mais recuados tempos, a sistematização das comunicações, entre os
espíritos e os homens, teve início ali, no dia 31 de março de 1848.
Durante cem anos, os espíritos não têm cessado o seu amoroso trabalho de elucidar o homem, ‘esse bípede enfermiço que se pavoneia
com o título de rei da criação’, na frase de Eça de Queiroz, mas teima
em ser mau, não obstante tudo quanto tem observado e todas as
exortações que tem ouvido.
Na alvorada do novo século é razoável que meditemos mais detidamente no que devemos fazer. Já fizemos alguma coisa, embora tenhamos gasto para isso muito tempo. Façamos, primeiro, as pazes
uns com os outros. Reconciliemo-nos com aqueles de quem estejamos separados ou, pelo menos, mostremos que não os odiamos, que
sabemos apreciar os seus sacrifícios em busca da perfeição.
O Espiritismo veio para salvar-nos, para tirar-nos da prisão forjada
pelos nossos cruéis defeitos. Mostremos por atos que compreendemos a lição misericordiosa que chegou ao nosso coração angustiado e
façamos esforços para preparar a alvorada do grande dia da libertação espiritual de todos os homens. Trabalhemos.
Conforme é dito no texto acima, o dia 31 de março assinala o nascimento do Espiritismo moderno, ocorrido em 1848 no vilarejo de
Hydesville, situado a 32 km de Rochester, Estados Unidos. Se o leitor
desejar inteirar-se dos fatos ocorridos naquela oportunidade, basta
clicar neste link
Estamos, como se vê, a seis dias do aniversário de 170 anos de um
movimento que se espalhou rapidamente por todo o planeta, apesar
da férrea oposição que encontrou desde o seu advento, conquanto
sua mensagem seja de paz e seu lema, ‘fora da caridade não há salvação’.
Façamos as pazes uns com os outros...
Reconciliemo-nos com aqueles de quem estejamos separados...
Mostremos que compreendemos a lição misericordiosa que chegou ao
nosso coração...
Trabalhemos...
As frases acima, pinçadas do artigo de Lins de Vasconcellos, tal como
há setenta anos, permanecem válidas e atuais.
O Espiritismo jamais conseguirá realizar a tarefa para a qual surgiu em
nosso mundo, se o clima de dissensão, de discórdia, de intolerância
persistir no seio dos próprios espíritas.
Mais do que nunca meditemos no apelo feito pelo Espírito de Verdade
e que todos nós bem conhecemos:
“Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos,
este o segundo.”

O Cantinho da
Joanna

A humanidade registra a abnegação de
homens e mulheres
notáveis, cujas vidas, iluminadas pelo
amor, tornaram -se exemplos edificantes, inolvidáveis. Assim, aprende,
também a amar . Deixa que o sentimento da amizade se irise de ternura
e cresça em forma de amor. Com ele
tranquiliza-te, permitindo que a alegria
do encontro se constitua emulação
para prosseguimento.
Quem experimenta o amor, nunca mais é o mesm
o
.
Constatarás que o amor é a meta que
deves alcançar, entregando-te à sua
realização, cada vez mais fácil e atraente, facilitando-te e à Humanidade
em cujo contexto te encontra.
Joanna de Ângelis
Capítulo 21 –
FALSOS CRISTOS
E FALSOS
PROFETAS
Conhece-se a Árvore pelos
Frutos

1 – Porque não é boa a árvore a
que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida
pelo seu fruto. Porque nem os
homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do
bom tesouro do seu coração tira
o bem; e o homem mau, do mau
tesouro tira o mal. Porque, do
que está cheio o coração, disso é
que fala a boca. (Lucas, VI: 4345).
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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

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/

GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS
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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C o n v i t e à L e i t u ra

Importante obra para se ter
sempre ao alcance, Agenda
cristã apresenta um conjunto de valiosos ensinamentos
sobre a conduta, a vigilância
e a prudência do homem,
sobretudo nos momentos difíceis da vida, com base nos
ensinamentos do Evangelho
do Cristo.Em 50 capítulos, o
Espírito André Luiz traz a
palavra sábia e amiga do plano espiritual,
por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, convidando a todos para a prática
do bem e do amor ao próximo, além de prover conforto, orientação e preciosas lições
para as situações do dia a dia.

Saiba Ajudar a Nossa

Instituição

Tornando-se Associado ou
Doações em dinheiro que podem
ser realizadas das seguintes
formas:
Doações Eventuais:
Pessoalmente, na secretaria da IEJA em Copacabana. Sub sede*

Depósito / transferência bancária
para conta :
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:
Av. Nossa Senhora de Copacabana,
1183, sala 701, Copacabana,
(entre ruas Sá Ferreira e

C o l e ç ã o
GERALDO

F o n t e

CAMPETTI

v i v a

SOBRINHO

A literatura espírita e manancial de luz a esclarecer o Espírito em sua senda evolutiva rumo a
Deus. Livros que iluminam almas, vindos a lume pelas abençoadas inspiraçoes do plano superior e materializados por maos de dedicados
apostolos do bem a serviço do amor. Nesse rol
de cooperadores divinos, temos a figura luminar de Chico Xavier. Em parceria profícua com
Emmanuel, seu guia espiritual, contribuiu de
forma valiosa para o melhor entendimento do
Evangelho de Jesus, em explicaçoes cristalinas
ao alcance do entendimento das inteligencias
mais humildes. Assim e a Coleçao Fonte Viva,
constituída das obras Caminho, verdade e vida,
Pao nosso, Vinha de luz, Fonte viva e Ceifa de
luz. Sao explicaçoes admiraveis do nobre Espírito que sabiamente consegue elucidar trechos,
revelar liçoes e atender as necessidades diversas, abrigadas em nosso ser, pela leitura de paginas reflexivas de consolo e esclarecimento. A
FEB Editora relança essa Coleçao, repleta de
significativas informaçoes, em obras de bela
apresentaçao grafica para alegria dos leitores.
Livros que nos acompanham de ha muito e que
devem fazer parte do cotidiano de nossas vidas, tamanho o potencial renovador de suas
paginas, ensejando- -nos efetiva transformaçao
moral e reforma íntima. Cada frase, oriunda da
reflexao de Emmanuel, compartilhada com todos os que tem a oportunidade de ler seu acervo, e roteiro para o comportamento saudavel
na existencia de relaçao com o semelhante. Sirvamo-nos das belas liçoes ao aprendizado
constante e compartilhemos seus ensinos com
todos os interessados em prosseguir na jornada de luz proporcionada pelo estudo do livro
espírita para a construçao de um novo mundo.

VISITE A NOSSA ESCOLA

Saiba como chegar lá
informando-se na secretaria
ou através do nosso site:
http:www.ieja.org.br
"A maior caridade que podemos fazer pela
Doutrina Espírita é a sua divulgação."
Chico Xavier & Emmanuel

Um Pouco de Poesia
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A prece de Kardec (Mário Frigéri )
Senhor de infinda bondade!
Que sobre mim teu olhar
Te dignaste pousar...
Faça-se a tua vontade!
Malgrado a insuficiência
De minhas forças, Senhor,
Deposito em teu amor
A minha humilde existência.
Talvez as forças me faltem...
Mas minha boa vontade
Não fraquejará e há de
Congregar os que te exaltem!
Nas graves lides diárias
Peço-te as forças reais –
As físicas e as morais –
Que me forem necessárias!

Bem sei que a tarefa é imensa!...
Mas tendo a tua presença
E a de teus anjos celinos,
Tudo envidarei, Senhor,
Para cumprir com rigor
Os teus desígnios divinos!
“Senhor! pois que te dignaste l
Lançar os olhos sobre mim
para cumprimento dos teus desígnios,
faça-se a tua vontade!
” Allan Kardec Fonte de consulta e Epígrafe: KARDEC,
Allan. Obras póstumas. Trad. Guillon Ribeiro.

Afastar-se de festas lamentáveis,
como aquelas que assinalam a
passagem do carnaval, inclusive
as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento
ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria
não foge da temperança.
André Luiz

Do livro Conduta Espírita

Por estas palavras: Bem-aventurados os
aflitos, pois que serão consolados, Jesus
aponta a compensação que hão de ter os
que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras
ser traduzidas assim: Deveis considerar-vos
felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que
as vossas passadas faltas vos fizeram contrair; suportadas pacientemente na Terra,
essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentirvos felizes por reduzir Deus a vossa dívida,
permitindo que a saldeis agora, o que vos
garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor
de avultada soma, a quem o credor diz: ‘Se
me pagares hoje mesmo a centésima parte
do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre; se o não fizeres, atormentar-teei, até que pagues a última parcela.’ Não se
sentiria feliz o devedor por suportar toda
espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor,
não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das
palavras: ‘Bem-aventurados os aflitos, pois
que serão consolados.’ São ditosos, porque
se quitam e porque, depois de se haverem
quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se
de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a
dívida, porquanto nenhuma há, qualquer
que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje,
será amanhã; se não for na vida atual, será
noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de
ser injusto, nova dívida contraímos, que
nos faz perder o fruto que devíamos colher
do sofrimento. É por isso que teremos de
recomeçar, absolutamente como se, a um
credor que nos atormente, pagássemos
uma cota e a tomássemos de novo por emp
r
é
s
t
i
m
o
.
”
Allan Kardec Fonte: O evangelho segundo o espiritismo. Trad.
Guillon Ribeiro. 130. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2012.
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A paz que Jesus deixou

Como se lê no Evangelho de João, nas conversações que estabeleceu com seus discípulos, antes do Calvário, Jesus observou: “Deixovos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou
como o mundo a dá” (João, 14:27).
Todos nós, normalmente, buscamos a paz.
Mas a buscamos de conformidade com os
nossos mais variados interesses, nem sempre
caracterizados pelas nobres virtudes. Deixando para a posteridade a afirmação acima, endereçada aos seus discípulos, Jesus torna claro que existe uma paz diferente, que decorre
da vivência dos seus ensinos, mais duradoura,
mais autêntica e mais profunda. O Novo Testamento registra todos os ensinamentos propagados por Jesus bem como todos os exemplos por Ele vivenciados, especialmente quando observa que toda a Lei e os profetas estão
sintetizados no “amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma e de
todo o teu espírito [...]. Amarás o teu próximo,
como a ti mesmo”,1 e quando também observa – “Novo mandamento vos dou: que vos
ameis uns aos outros, como eu vos
amei” (João, 13:34). Demonstra o ensino
Espíritas, nao vos olvideis de que, tanto evangélico, que o Mestre não apenas esclareem palavras como em atos, o perdao das ceu, mas principalmente vivenciou essas leis.
injurias nunca deve reduzir-se a uma ex- Esses registros expressam as leis divinas, pospressao vazia. Se vos dizeis espíritas, se- teriormente explicitadas nas obras de Allan
de-o de fato: esquecei o mal que vos te- Kardec, que constituem a Codificação Espírita.
nham feito, e pensai apenas numa coisa: E é em O Livro dos Espíritos que aprendemos
no bem que possais fazer. Aquele que en- que a Lei de Deus está escrita em nossa constrou nesse caminho nao deve afastar-se ciência (questão 621). E como não há paz audele, nem mesmo em pensamento, pois têntica e permanente a não ser a que está vinsois responsaveis pelos vossos pensa- culada à nossa consciência, passamos a enmentos, que Deus conhece. Fazei, pois, tender que a paz que Jesus nos deixou é a
que eles sejam desprovidos de qualquer que provém da vivência das Leis Morais emasentimento de rancor. Deus sabe o que nadas da Providência Divina, que tem por foexiste no fundo do coraçao de cada um. co principal a prática da Lei de Amor, em toda
Feliz aquele que pode dizer cada noite, ao a sua plenitude, incondicionalmente. É a paz
dormir: Nada tenho contra o meu que decorre do dever retamente cumprido. C
4 82 Reformador • Março 2011 1KARDEC,
proximo.
Allan.
O evangelho se– Simeon. Bordeaux, 1862. O Evangelho Segundo o gundo o espiritismo
Espiritismo (Allan Kardec). Cap. 10, item 14

Ilumina o coração para que o amor seja o
laço do céu, a irmanar- -te com todas as criaturas. Purifica teus olhos para que os males
da peregrinação terrestre não te perturbem a
mente. Defende os ouvidos contra as sugestões da ignorância e da sombra, a fim de que
a paz interior não te abandone. Clareia e
adoça tua palavra para que o teu verbo não
acuse e nem fira, ainda mesmo na hora da
consagração da verdade. Conduze teu pensamento à grande compreensão do próximo,
ajudando os que te cercam, tanto quanto desejes ser por eles auxiliado. Equilibra teus
pés no caminho reto sem te precipitares aos
abismos que tantas vezes surgem à margem
de nossa vida, induzindo- -nos à queda e ao
desespero. E, desse modo, terás contigo o
tesouro das mãos fortes e limpas para abençoar e servir, conduzir e curar em nome do
Senhor. Fonte: XAVIER, Francisco C. Correio fraterno. Por Diversos Espíritos. 6. ed.
Rio de Janeiro: FEB, 2004. Cap. 51

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 Carnaval

carnaval

12 Amanda Rosenhyme

L.E. Q 455-Resumo teórico do sonambulismo, do
sonambulismo e da dupla vista

19 André marinho
26 George abreu souza

“Quem foi Jesus”
E.S.E. Cap. XXI-item 8 – Os Falsos Profetas

Quinta feira_15 Horas
E.S.E. Cap. XIII Itens 7/8-Convidar os pobres e
tropiados

os

07

Karen bassini

14

Gianina laucas

21

Leda Lucia

E.S.E. Cap. XX– Item 5-Os Obreiros Do Senhor

28

Celia pimenta

E.S.E. Cap. XXII--Não Separeis O Que Deus juntou

es-

E.S.E. Cap. XIX- Item 11-A Fé Mãe Da Esperança e Da Caridade

Sábado-10 Horas
02 Jaqueline Macedo

E.S.E. Cap. XX– item 4– missão dos Espiritas

09 Delfina de almeida

E.s.e. Cap. VII– itens 11/12– O Orgulho e a humildade

16 Aloisio ghiggino

L.E. Q 459/472-influencia dos espíritos em nossos pensamentos

23 Manoel messias

30

NANCY FERREIRA

L.E. Q 525 Influencia dos espíritos nos acontecimentos
da vida
Desafios da vida (Livro: vitória sobre a depressão)

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
colaboração.

“Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma”. _ Jesus (João,5:30)

