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Parábola do Semeador

O Cantinho da Joanna

“Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. – Quem quer que escuta a
palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que
lhe fora semeado no coração.”

Joanna Responde

(Mateus, 13:18 e 19.) MA RCOS PAU LO D E OLIVEIRA SANTO S

Quando mergulhamos no mundo das densas energias, somos envoltos, felizmente, num processo de esquecimento,
para que os débitos escabrosos do passado não nos perturbem a jornada. Entretanto, muitos de nós, incautos e enlevados pelos prazeres materiais, esquecemo-nos também
dos compromissos assumidos na pátria espiritual. Olvidamo-nos de que mãos invisíveis guiam os nossos passos e
torcem por nossa vitória. Numa reunião pública, o palestrante argumentou que semear transcende o que está literalmente grafado nas páginas do Evangelho e, em particular, na famosa parábola. Aliás, qualquer leitura que fizermos deve ter por escopo uma análise profunda para sorvermos o melhor das letras! Semear carrega em sua intimidade outras acepções (e ações) igualmente importantes
como cuidar, regar, adubar, amadurecer, observar, ceifar,
colher... Quando reencarnados, o nosso percurso, desde a
fecundação à desencarnação, deve ser realizado com o intuito de aparar as arestas e colher, no mundo espiritual, o
fruto das nossas ações, sementes que plantamos no orbe,
sejam elas positivas ou negativas. Emmanuel, por intermédio da sublime mediunidade de Chico Xavier, adverte: Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da
terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à
enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na
construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da
vida eterna. Jesus, o divino Amigo, vem semeando, de diversas maneiras, suas lições em nossas vidas, há mais de
dois mil anos. Compete a nós sermos sensíveis aos seus
apelos e, principalmente, seguir os seus exemplos.
Referência: XAVIER, Francisco C. Fonte viva. Pelo Espírito Emmanuel. 3. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2011. cap.
168. Q l “

Como agir na execução
da tarefa quando muitos
se evadem , fugindo do
trabalho para o bem?
Recordas com trsteza a deserção dos
companheiros mais afeiçoados aos propósitos
de
bem
servir.
Viste a falência de idealistas arrebatados , quando o testemunho lhes exigia
oração e jejum moral.
Acompanhaste com inquietação o recuo
de amigos que lutavam nas primeiras
linhas de combate.
Choraste, amargurado , ante a reação
negativa daqueles em que mais confiavas .
Esperaste , sem êxito, que os cooperadores afastados retornassem às atividades edificantes, onde serves ao Divino
Salvador.
Ante às decepções sofridas e as rudes
provações dizes-te cansado.Enxergas
sombras onde brilhava a luz, pessimismo no lugar onde se demorava a esperança , aflição punitiva na alma que sofria em renovação , e sentes a falta de
forças para continuar.

Tudo parece conspirar contra os
teus
elevados
compromissos:
incompreenção de uns, dificuldades
com outros ,aandono e solidão.
No entanto, é inadiável a tua necessidade de prosseguir.
Escuta à própria consciência e compreenderás quqnto te significa.
Faze o que estiver ao alcance e faze
sempre o melhor.
Examina e prossegue, pois. Sob a
inspiração do bem, enquanto são
fortes as tuas forças, para que ao
anoitecer dos dias, na velhice , descortines o caminho ensolarado.
Do
Livro
Messe
de
Amor
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco
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ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA

ESDE
QUINTA-FEIRA
19:30 às 21h.
ENCERRAMOS NOSSO ESTUDO
RETORNAREMOS EM 05/03/2020

GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS
SEXTA-FEIRA
15 HORAS
ENCERRAMOS NOSSO ESTUDO
RETORNAREMOS EM MARÇO
Nossos Agradecimentos

INTERNAUTAS ANOTEM
Nosso Site Nosso Email
http:www.ieja.org/
info.ieja@ieja.org
webmaster@ieja.org
Nosso Blog
iejarj.blogspot.com.br
CEERJ
(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 5ºCEU
http://divulgao-5ceu.blogspot.com.br/
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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Colabore com nossa obra social
Apresenta entrevistas dos programas
de TV "Conversando com Divaldo
Franco" e "Transição", além de questões analisadas em seminários. Divaldo responde sobre assuntos diversos
de forma clara, lógica e didática.
Alguns dos temas abordados: mediunidade infantil, mortes prematuras,
mortes coletivas, anjo protetor, mediunidade, depressão, sonhos, tristeza. O leitor se encantará com os

Combate interior
Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as
circunstâncias comuns, de modo a consolidar
posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou
por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que
lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores
da Lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a.
Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto
de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores
do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que
interpretava por inimigos da ordem estabelecida e
multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações
inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e
injustos...
Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor
lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha
– o combate consigo mesmo.
Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta...
Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre.
Não tem braços para hostilizar e sim para ajudar e
servir.
Caminha, modificado, em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz.
Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma
disposição de trabalho que o caracterizava nos
tempos de cegueira.
É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido
muitas vezes, mas prossegue sempre, ao encontro
da Divina Renovação.
Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em
que serás chamado a semelhante serviço.
Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão,
de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita
pessoal de Jesus, conseguiu escapar.
Mensagem publicada no livro Pão Nosso, obra mediúnica psicografada pelo médium Francisco Cândido
Xavier.

A Escola Espírita Joanna de Ângelis é localizada no
bairro de Santa Amélia, em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri, Estado do Rio de Janeiro. Somos uma
escola regular que atende a meninas e meninos de 5
a 16 anos, com currículo abrangendo Educação Infantil
e Ensino Fundamental. Além das matérias curriculares,
os alunos têm aulas de iniciação profissionalizante.
De quantas experiências precisou o homem
para alcançar determinadas realizações do
progresso exterior? Quantas esperanças
frustradas e quantas existências
desfeitas para que a indústria seja hoje
o grande facilitário do trabalho, para
que a mente humana aprenda a raciocinar?
Emmanuel

• O que é o Espiritismo?
É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos
Espíritos Superiores, contidos nas obras de Allan
Kardec que constituem a Codificação Espírita: O
Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O
Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese.
“O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como
de suas relações com o mundo corporal.” Allan
Kardec (O que é o Espiritismo – Preâmbulo)
“O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas,
fazendo que o homem saiba donde vem, para
onde vai e por que está na Terra; atrai para os
verdadeiros princípios da lei de Deus e consola
pela fé e pela esperança.” Allan Kardec (O
Evangelho segundo o Espiritismo – cap. VI – 4)
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Mundo
de Regeneração
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.

“A oração mais eficiente é a que se faz através da
ação do bem ao próximo sob à inspiração do amor”
Joanna de Ângelis
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Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara aos que esqueceram de
repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Auxilia
aos que não se envergonham de ostentar felicidade
ao lado da penúria e do infortúnio. Socorre aos que
não se lembram de agradecer aos benfeitores que
lhes apóiam a vida. Compadece-te daqueles que
dormiram nos pesadelos da delinquência, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a abnegação no
serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a
inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do
mundo, desconhecendo que a existência no corpo
físico é simples minuto entre o berço e o túmulo, à
frente da imortalidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os
que espalham a tristeza e o pessimismo. Perdoa aos
que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores
de fantasioso poder e supõe loucamente absorver os
juízos, condenando os próprios irmãos. Acorda as
almas distraídas que envenenam o caminho alheio,
com a agressão espiritual dos gestos intempestivos.
Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a
sentença da morte renovadora da vida que a tua lei
lhes gravou no corpo precário. Esclarece aos que se
perderam nas sombras do ódio e da vingança, da
ambição desregrada e da impiedade fria, que se
acreditam poderosos e livres quando não passam de
escravos dignos de compaixão diante de teus desígnios. Eles todos, Pai, qual já sucedeu a tantos de
nós, são delinqüentes que escapam aos tribunais da
Terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por atos lamentáveis de deserção e
indiferença, perante o Infinito Bem. Assim Seja.
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Desculpar

"Jesus lhe disse: Não te digo até sete, mas até setenta
vezes sete" (Mateus, 18:22.)
Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as
vítimas do mal para que a vitória do bem não se faça
t
a
r
d
i
a
.
Decerto que o mal contará com os empreiteiros que a Lei
do Senhor julgará no momento oportuno, entretanto, em
nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção.
Recorda que acima da crueldade encontramos, junto de
nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada
d
i
a
.
Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá
toda a percentagem de dor e necessidade que produz o
d e s e s p e r o
e
a
r e v o l t a ?
Dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã
sejas
também
desculpado.
Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a
natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade.
O sol releva, generoso, o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante.
O odor miasmático do pântano, para aquele que entende
as angústias da gleba, não será mensagem de podridão,
mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a benção
do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiv
a
.
Tudo na vida roga entendimento e caridade para que a
caridade e o entendimento nos orientem as horas.
Não olvides que a própria noite na terra uma pausa de
esquecimento para que aprendemos a ciência do recomeço, em cada alvorada nova. "Faze a outrem aquilo que
desejas te seja feito" - advertiu-nos o Amigo Excelso.
E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força de humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do
eterno bem com a ausência de todo mal.

E
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Do livro Ceifa de Luz
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A evolução, para quem não se conscientiza, acontece quase
que a passo de lesma – dessas que deixam o seu rastro gosmento
no
chão!
Não
creia
ser
diferente.
Não estou querendo desanimar a quem seja, mas, se você se
interessa pela Verdade, ei-la aqui de maneira nua e crua.
“Nosso Lar”, a colônia espiritual que muita gente na Terra almeja habitar, tem muito mais católicos, protestantes, umbandistas, e até mais ateus, do que espíritas…
Não, não se creia o suprassumo, porque você não o é!
Como é que eu posso dizer isto?! Ser espírita é só acréscimo
de responsabilidade espiritual – nada mais do que isto.
O que nós já sabemos é mais que suficiente para que, pelos
nossos erros, a nossa consciência nos penitencie por muitas e
muitas
encarnações.
Conheço muita gente que não quer saber o que a gente sabe
só para não ter que responder pelo que respondemos, ou responderemos.
Deixe, pois, de professar o Espiritismo como quem joga em um
clube de futebol,
ou um
partido político.
Enquanto é tempo, pare de fazer “guerra santa” – contra os
outros, e contra os próprios companheiros que você considera
equivocados!
Guardião da Doutrina, você?! Ora! Aceite os meus pêsames…
Cuide-se, porque a morte já vem chegando, e ela é uma locomotiva, que, para atropelá-lo, não pedirá licença!
INÁCIO
FERRAmizade
(Chico
Xavier
)
Ergueste-me na caminhada…
–
Deste-me guarida no afeto santo do teu coração…
– Advertiste-me fraternalmente nas passadas equívocas…
– Acompanhaste-me nas sombrias noites da desesperação…
– Choraste e abraçaste-me quando, alucinado entrevi a desesperança
e o teu testemunho de solidariedade foi-me a confirmação da presença
di vin a
socorrendo-me
nas
lágrimas
– N ã o d e s c u r a s te d o p ã o à m i n h a m e s a …
– Não relegaste o meu coração à solidão fria das longas horas da doe n ç a
i n d o m á v e l …
– Jamais perdeste a oportunidade do conselho amigo, intentando dirig i r - m e
à
a ç ã o
n o b r e …
– Por tudo isto te sou grato… O interlocutor, ante o desvelar de tanta
a fe iç ã o e re c o n h e c im e n to , a s s e ve ro u :
– Para mim, isto nenhum esforço representou amigo, desde quando,expressa o carinho do meu coração pela tua existência. E, em nome
deste sentimento, digo-te que o meu silêncio é a melhor resposta às
t u a s
e f u s õ e s …
– Sim, bem sei. É por isto que Deus te colocou na Terra para alentar o
caminho dos homens, sacramentando-te com o sublime nome de Amizade…
( Meimei)
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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

03

Amanda Rosenhayme

L.E.A Mediunidade À Serviço Do Progresso Moral Da Humanidade

10

Graça Antunes

L.E. Q. 943/957– Desgosto Da Vida –Suicídio

17

Lucas Antunes

L.E. Q.937/938a Decepções.Ingratidão.Afeições Destruidas

24

Geoge A. De Souza

E.S.E. Cap XI Item 13– A Fé E A Caridade

31

Breno Pereira

Há Espíritoe?-Livro Dos Médiuns
Quinta-feira-15 Horas

DATA

Orador

TEMA

05

Aparecida Peixoto

E.S.E. Cap XI-Itens 1/4-O Mandamento Maior

12

Carlota Matozinho

L.E.Q.934/936-Perda Dos Entes Queridos

19

Ciça Rodrigues

L.E.Q.939/940a-Uniões Antipáticas

26

Jorge Portugal

E.S.E.Cap XI item 14-Caridade Para Com Os Criminosos

Sábado—10 Horas
DATA

ORADOR

07

Jorge Luís Câmara

14

Joaquim Mentor

Temor Da Morte-Livro O Céu E O Inferno

21

Aloísio Ghiggino

Palestra Doutrinária

28

Karina Ocanha

27

TEMA
E.S.E. Cap. XI— Itens 5/7Dai A Cesar O Que è De César

O Sofrimento-Livro Plenitude

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 creolinacera liquida Óleo de móvelBombril - 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.

“ Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem , tapeis a boca à
ignorância dos homens loucos” .
(I Pedro, 2:15.)

