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Distribuição interna e gratuita
Órgão de Divulgação

M und o d e Re ge ne ração
“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”,

1 afirmou Jesus em seu Evangelho Os Espíritos superiores, por meio da Doutrina Espírita esclarecem, também,
que são habitados todos os globos que se movem no espaço e que “o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição”.
2 Avançando na análise deste assunto, os orientadores
espirituais esclarecem que, com base no grau de evolução
moral e intelectual de seus habitantes, os mundos podem
ser classificados em: I) primitivos – em que o ser humano
está no início da sua evolução; II) de expiações e provas –
nos quais predominam o orgulho, o egoísmo e a violência;
III) de regeneração – em que os seus habitantes já se reconhecem como Espíritos imortais em processo de evolução, e se dispõem a trabalhar no seu progresso moral; IV)
felizes – em que predomina o bem; V) celestes ou divinos
–
moradas
dos
Espíritos
puros.
1 A Terra está em fase de transição, saindo da condição
de Mundo de Expiações e Provas para a de Mundo de Regeneração. Nesta sua nova fase, tal como ocorre em um
estabelecimento escolar, separam-se os Espíritos que
evoluíram o suficiente para continuar progredindo na Terra, daqueles que, não conseguindo este estágio evolutivo,
continuarão habitando outros mundos de expiações e provas. Aqueles que permanecerem na Terra, todavia, não
vão encontrar um mundo já regenerado. Eles terão que
participar do trabalho de sua construção, tendo por base
os princípios contidos no Evangelho, e estarão contribuindo nessa obra, à medida que trabalharem no seu próprio
aprimoramento moral e intelectual, vivenciando gradativamente as leis que emanam de Deus, e que foram ensinadas e exemplificadas por Jesus. Aproveitemos, pois, a
oportunidade de crescimento e mudança que este mundo
em transformação nos oferece, a fim de que modifiquemos o nosso interior, moral e intelectualmente, para melhor. “N 4 82 Reformador • Março 2012 1 KARDEC, Allan.
O evangelho segundo o espiritismo. Trad. Guillon Ribeiro.
130. ed. 1. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011. Cap. 3, it. 1
e 4, respectivamente. 2 Idem. O livro dos espíritos. Trad.
Guillon Ribeiro. 91. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB,
2010. Q. 55.
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Av. N. S. de Copacabana,1183/701
CEP 22 070 011 Tel.: (21) 2522 7079

O Cantinho da Joanna
Vida Feliz

Lição CXCIV
Apregoa as vantagens de uma vida
sadia, estimulando os companheiros a experimentá
-la. Divulgam-se com entusiasmo as excelências
dos prazeres estonteantes, dos gozos desgastantes, dos excessos aniquiladores.
Não se comentam, todavia, com o mesmo ardor, a
decadência dos ases e campeões do sexo desalinhando, a alucinação dos que viveram as experiências embriagadoras...
Os vitoriosos, considerados manchetes de jornais
e revistas, sucessos de rádio e televisão de ontem,
hoje estão no ostracismo e na queda, esquecidos e
desprezados, substituídos por novos joguetes do
mercado da loucura.
Vive com saúde moral e demonstra aos outros
quanto isto é bom.

PROVAÇÃO
Emmanuel
246 –Qual a diferença entre provação e expiação?
-A provação é a luta que
ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena
imposta ao malfeitor que comete um
crime.
247 –A lei da prova e da expiação é
inflexível?

-Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os
delinqüentes com o “sursis”?
A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que,
conforme a conduta do Espírito encarnado, pode dispensar na lei, em benefício do homem quando a sua existên-
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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
Em Busca da Verdade
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco

Sinopse: Neste livro, a benfeitora espiritual traz uma
abordagem espírita e psicológica para duas grandes
parábolas de Jesus: a parábola do Filho
Pródigo e a parábola dos Talentos. Utilizando-se dessas para clarear o caminho que
leva o homem à Verdade.
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

*******************
Mais uma vez a COMEERJ-polo V
(Confraternização das mocidades
espiritas do Rio de Janeiro) reuniu-se
nas dependências da
Escola Espírita Joanna de Ângelis
sede - Santa Amélia—M. Japeri
Esse evento realiza-se anualmente
durante os dias de carnaval

O culto cristão no lar
Povoara-se o firmamento de estrelas [...], quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os Sagrados Escritos e [...] falou com bondade: –
Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? – Mestre, naturalmente,
escolhemos os peixes melhores. – E o oleiro? que faz para atender à tarefa a que se propõe? – Certamente, Senhor [...] modela o barro, imprimindo-lhe a forma que
deseja. – E como procede o carpinteiro para alcançar o
trabalho que pretende? – Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. [...] – Assim, também, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a
primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do
homem é a legítima exportadora de caracteres para a
vida comum. [...] Se não aprendemos a viver em paz,
entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo [...] como respeitar o Eterno Pai que nos parece distante? [...] – Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade
nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz
na conversação e no pensamento? [...] Simão Pedro fitou
no Mestre os olhos humildes e lúcidos e [...] murmurou,
tímido: – Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus,
convidando os familiares do Apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na Terra, o primeiro culto cristão do lar.
Ao transcrever o texto acima queremos destacar a singeleza, a profundidade, a beleza e os benefícios da reunião
em família para o estudo, a meditação e a prece em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, cuja Campanha “O Evangelho no Lar e no Coração” foi lançada pelo
Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, em nível nacional, em novembro de 2008, por
oportuna proposta da União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo. Implantar, praticar e divulgar “O
Evangelho no Lar” é contribuir para a construção da paz
autêntica e duradoura em nós, na família e na Humanidade.
O culto cristão no lar 1 1 XAVIER, Francisco C. Jesus
no lar. Pelo Espírito Neio Lúcio. 37. ed. Rio de janeiro:
FEB, 2008. Cap. 1
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Um Pouco de Poesia
Felizes os que têm Deus

Entre esse mundo de apodrecimento
E a vida de alma livre, de alma pura,
Ainda se encontra a imensidade escura
Das fronteiras de cinza e esquecimento.
Só o pensador que sofre e anda à procura
Da verdade e da luz no sentimento,
Pode guardar esse deslumbramento
Da Fé – fonte de mística ventura.
Feliz o que tem Deus nessa batalha
Da miséria terrena, que estraçalha
Todo o anseio de amor ou de bonança!...
Venturoso o que vai por entre as dores
Atravessando o oceano de amargores,
No bergantim sagrado da Esperança.
Cruz e Souza Fonte: XAVIER, Francisco C.
Parnaso de além-túmulo. Autores diversos.
19. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2010. p.
37

************************************
Na introdução de A Gênese, o codificador Allan Kardec, afirma que após as
idéias constitutivas da Doutrina Espírita terem alcançado um momento
de maturidade afastando-se do místico e do sobrenatural, em Janeiro de
1868, era chegado o tempo de publicá
l
a
s
.

A Força do Espiritismo
O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo
mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe
perceberam o alcance, porque toca nas fibras mais sensíveis do
homem: as da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí está a
causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar.
Enquanto aguarda que sua influência se estenda sobre as massas, ele já torna felizes os que o compreendem. Mesmo os que
não tenham presenciado qualquer fenômeno material, dizem:
fora desses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado; nela encontro, tão-somente
pelo raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que
interessam no mais alto grau ao meu futuro; ela me dá calma,
firmeza, confiança e me livra do tormento da incerteza. Ao lado
de tudo isso, a questão dos fatos materiais se torna secundária.
O Espiritismo é forte porque se apóia sobre as próprias bases da
religião: Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras; é forte, sobretudo, porque mostra essas penas e recompensas como
consequências naturais da vida terrestre e também porque, no
quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar. Vós, cuja doutrina consiste na negação do
futuro, que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo? Enquanto vos apoiais na incredulidade, ele se apóia na confiança em Deus; ao passo que convida os homens à felicidade, à
esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhe ofereceis o nada
por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que o homem vacile entre
essas
duas
doutrinas?
Allan Kardec

O 5º Congresso Espírita
Allan Kardec A forÁa do Espiritismo O Fonte: O livro dos espíritos.
do Estado do Rio de Janeiro
vem Ed. Comemorativa do Sesquicentenário. Rio de Janeiro: FEB, 2006.
resgatar este momento de ápice da Conclusão, item V, p. 565-566.
lógica em consonância com os princípios fundamentais do Espiritismo, que
foram ao longo dos anos, sucessiva- d e
todos
nós
–
espíritos
imortais.
mente completados e desenvolvidos Cai por terra a idéia do nada e do materialismo.
pela continuação do ensino progressi- A Doutrina Espírita, a exemplo de tudo que Jesus testificou,
vo, concorde e coletivo dos Espíritos. nos mostra que os interesses da vida futura estão acima de toAgora, está posto o convite à refle- dos os interesses e de todas as considerações de ordem humax
ã
o
.
.
.
n
a
.
A Doutrina Espírita, demonstrando
pelo seu viés científico a impositiva O Evangelho passa a ser porta e Kardec a chave,
relação do princípio espiritual com o
princípio material, faz cair o véu: des- um marco para uma nova fase do pensamento religioso.
trói o último refúgio do sobrenatural e O Espiritismo inaugura a Era do Espírito e o pensamento kardescortina para todos, o caráter de dequiano traz a herança consoladora do Cristianismo Redivivo
uma filosofia consoladora, na medida em essência: apresentando ao homem sua filiação divina, pleno
que apresenta os dois lados da vida, d e
p o t e n c i a l i d a d e s .
em
in c e s san te i nt e r câm bi o . Seu legado constitui patrimônio para a Humanidade, que hoje
As provas materiais apresentadas pelo já sabe de onde vem, para onde vai, para que fim está na Terra
Espiritismo sobre a pluralidade das e
p o r
q u e
a í
s o f r e .
existências e da reencarnação, colo- Estamos diante de um novo momento, uma nova era. De uma
cam foco sobre a Verdade, dando a religião cósmica consonante com o amor e a Verdade
Vida Futura, a destinação essencial

5 dos Espíritos
O Livro

RUMO AO PORTO SEGURO

II – Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças
688. Há neste momento raças humanas que diminuem
evidentemente; chegará um momento em que terão desaparecido da Terra?

Joanna de

— Isso é verdade; mas é que outras lhes tomaram o lugar,
como outras tomarão o vosso, um dia.
689. Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos?
— São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual que, por seu crescimento,
tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo
da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos.
690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça
atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos, por via de reprodução?
— A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas
como todos pertencem à grande família humana, qualquer
que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclarse e produzir novos tipos.
691. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e
dominante das raças primitivas?

— Desenvolvimento da força bruta, em detrimento da intelectual. Atualmente dá-se o contrário: o homem faz mais pela inteligência do que pela força física, e no entanto faz cem
vezes mais, porque colocou a seu serviço as forças da Natureza, o que não fazem os animais.
692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela
Ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa
lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal?
— Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os
seus fins. Sendo a perfeição o alvo para que tende a Natureza, favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins.
692 – a) Mas o homem é geralmente movido, nos seus esforços para o melhoramento das raças, apenas por interesse
pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento de seu
bem-estar; isso não diminui o seu mérito?
— Que importa que o seu mérito seja nulo, contanto que se
faça o progresso? Compete a ele tornar meritório o seu trabalho, através da intenção. Ademais, por meio desse trabalho ele exercita e desenvolve sua inteligência e é sob esse
aspecto que tira maior proveito.

LIVRO
TERCEIRO
–
Cap. 4 – LEI DA REPRODUÇÃO

AS

LEIS

MORAIS

O homem necessita emergir dos condicionamentos
negativos a que se entrega, buscando a realização
pessoal e o desenvolvimento da sociedade da
qual é membro relevante.

Para esse fim, torna-selhe indispensável o conhecimento da própria personalidade, o controle dos
impulsos e resíduos dos
hábitos antigos, a busca do Eu eterno e uma
programação saudável para a reconstrução da
sua identidade.
(...) Jesus viveu em toda plenitude o amor e
ensinou como se poderá segui-lO através das
lições que nos legou.
Assim, não te detenhas no passado, porquanto hoje é dia novo, e amanhã é o porto feliz
que deves conquistar a partir de agora.
(Trecho do livro Momentos de Iluminação Capítulo 9.)

ITENS DE AUXÍLIO
Por: André Luiz
Respeite os problemas alheios sem interferir neles, a menos que a sua cooperação
seja
solicitada.
Não pronuncie palavras que ofendam e
depreciem.
Quanto possível, dê sempre alguma frase
de consolo e esperança a quem sofre.
Não se faça estação de pessimismo ou des
â
n
i
m
o
.
Esqueça o mal que receba e nunca faça a
cobrança do bem que tenha podido distribuir. Não impulsione para frente qualquer
questão
desagradável.
O trabalho no desempenho do seu dever é
o capital que lhe valoriza as orações.
Lembre-se da parcela de socorro que
sempre devemos aos companheiros mais
necessitados
que
nós
mesmos.
Quando possível faça algo ou algo aprenda de útil para que o seu dia de hoje seja
melhor
que
o
dia
de
ontem.
Nunca se esqueça de que todas as vantagens ou benefícios que desfrutamos da
vida são empréstimos de Deus.
M o m e n t o s
Chico Xavier

d e

O u r o
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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

06 Karem Bassini

L.E 913 à 917 - O Egoísmo

13 Jair Cesário Júnior

L.E 132 à 133a - Objetivo da Reencarnação

20 Jorge Luís cerqueira

Parábola do Semeador

27 Amanda Rosenhayme

L.E 798 à 802 - Influência do Espiritismo Sobre o Progresso
Quinta feira_15 Horas

01

Sônia dias

E.S.E - cap. IX - item 6 - A Afabilidade e a Doçura

08

Henrique MagnanE

E.S.E - cap. XXI - item 8 - Os Falsos Profetas

15

Luis Martins

L.E 1010 à 1011 - Ressurreição da Carne

Lucy Barbosa

E.S.E - cap. III - itens 1 e 2 - Diferentes Estados da
Alma na Erraticidade

22
29

Sônia Laquintinie

E.S.E - cap. XVI - itens 9 e 10 - A Verdadeira
Propriedade
Sábado-10 Horas

03 Sílvia Range

L.E 886 à 889 - Caridade e Amor ao Próximo

10 Maria José Zacharias Fora da Caridade Não Há Salvação

17 Marcos Cunha

L.E 29 à 36 - Propriedades da Matéria

24 Delfina de Almeida

A Percepção das Doenças à Luz do Espiritismo
(segunda parte

31 Karina Ocanha

Providência Divina - cap.I (Nascente de Bençãos
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

