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Distribuição interna e gratuita
Órgão de Divulgação
Estudo,
caridade
e
unificação
Ismael, “O abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, preparara o ambiente
necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que, por meio do médium Frederico
Júnior, forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação.”.1
Cento e vinte e seis anos são passados, a partir dessas instruções
sublimes de Allan Kardec aos espiritistas, as quais, apesar de centenárias, permanecem atuais e indispensáveis.
Estudar a Doutrina Espírita, praticar a caridade e estar unificado são
recomendações que jamais devem ser esquecidas pelos espíritas
cristãos, não apenas por terem sido exaradas pelo Codificador, mas,
também, por se tratar de aspectos balizadores aos adeptos do Espiritismo na sua busca constante do auto aperfeiçoamento e da unificação do Movimento Espírita.
Estudo!
A Doutrina Espírita é uma ciência nova que desvela as relações entre
os Espíritos e todas as consequências morais delas decorrentes,
pois como ciência de observação e doutrina filosófica necessita ser
estudada por seus adeptos.
Caridade!
Sem esta não há salvação e sua prática torna melhor o Espírito imortal, fazendo-o evoluir ética e moralmente em ambos os planos da
vida.
Unificação!
O estudo da Doutrina Espírita, que restabelece o Evangelho na sua
primitiva pureza, e a prática da caridade fortalecem os laços de união
e criam condições adequadas à unificação, pois não podemos olvidar
que não se faz unificação sem a união entre os espíritas.
Estudo, caridade e unificação, três recomendações instrutivas aos
adeptos do Espiritismo que precisam ser praticadas como um dever
de consciência para consigo mesmo, para com o próximo e para com
Deus, principalmente nestes dias de transição, a exigirem do espírita
verdadeiro o testemunho e a coerência.

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

Lição cxc
Os problemas são desafios para o
homem.
Toda pessoa que pensa, enfrenta problemas, porquanto a vida no corpo . Transcorre sob a ação de
variadas situações difíceis. Aprende a conviver
com elas , tentando resolvê-las , quanto possível,
sozinho. Senão o conseguires, busca a experienciade outrem e luta até solucioná-las no momento
próprio.
Não os transfiras para os outros que também os
têm embora não o. Demonstrem. É desrespeito
sobrecarregar o próximo com os nossos problemas, sem considerar as aflições que certamente,
lhes pesam sobre a existência,
Um problema hoje solucionado é lição para os que
estão por vir.
Aprende a resolvê-los para viver em paz.

BIOLOGIA Emmanuel –
Como devemos compreender
a Natureza?

Outubro, mês de nascimento de Allan Kardec, faz-nos evocar a sua
lembrança em gratidão ao seu trabalho hercúleo e sacrificial que resultou no legado à Humanidade de uma crença raciocinada
e de um celeiro de consolo e de claridades espirituais. Louvado seja
Allan Kardec, missionário Codificador do Espiritismo!
Glória ao Espiritismo, cuja Doutrina resgatou o Evangelho em sua
primitiva pureza.

REFERÊNCIA:
1 XAVIER, Francisco C. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Pelo Espírito Humberto de Campos. 34. ed.8. imp. Brasília: FEB,
2015. cap. 28 – Federação Espírita Brasileira .

-A Natureza é sempre o livro
divino, onde as mãos de Deus
escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida que
constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o
esforço e a dedicação de seus
discípulos.
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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
Jesus e a atualidade
Joanna de Ângelis

Ditado pelo Espírito Joanna de
Angelis, versa sobre a atualidade
da palavra de Jesus apresentada
como solução única e eficaz para os problemas com que se defronta Apresenta Jesus
atual, não só pelos ensinamentos que propõe como pela exteriorização de paz e de
jovialidade que irradia. Propõe Jesus como
exemplo e solução, não o Cristo sofredor
mas Jesus “descrucificado”, que ressurge
para o homem moderno dando-lhe a certeza da possibilidade de atingir a
realização total.

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

A bandeira é o foco
“[…] A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver tantos homens reunidos, em todas as partes do
globo, por compreenderem que aí está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma Nova
Era para a Humanidade. Convidamos todas as Sociedades
Espíritas a colaborarem nessa grande obra. […]”
Esta convocação de Allan Kardec, em O livro dos médiuns,
capítulo 29 – Reuniões e Sociedades Espíritas, item 350,
Rivalidade entre as Sociedades, abriga profundos significados que merecem reflexão e entendimento para melhor compreender-se a união e a unificação tão desejadas e permanentemente almejadas por todos os espíritas sinceros.
A nossa bandeira é o Espiritismo cristão, o nosso foco, consequentemente, é Jesus, o Cristo de Deus, o centro de todas
as coisas, a razão de tudo, o Governador do planeta, o Modelo e o Guia da Humanidade.
Somente com Ele poder-se-á construir um mundo melhor,
um mundo de paz, uma Nova Era para a Humanidade. Suas
palavras foram, são e serão roteiro seguro, porque são palavras de Vida Eterna, conforme Ele mesmo anunciou.

Seus exemplos marcaram para toda a eternidade a maneira
correta de aplicar-se na vida as Leis Naturais, Divinas, em
obediência ao Pai, o Criador, à consciência lúcida e ao coração puro e resignado.
Nestes dias de convocação ao testemunho cristão, “[…] os
que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a
praticam e aceitam todas as suas consequências […]” (O
livro dos médiuns, cap.3 – Método), encontram-se diante de
uma oportunidade singular, na presente reencarnação: a de
participar de um momento histórico, ímpar, na evolução dos
povos, de contribuir, efetivamente, para a melhoria da Humanidade, enfrentando o grande desafio de conviver com o mal
sem com ele sintonizar- se.

É momento de testemunhar o saber adquirido, de trabalhar,
de pensar positivamente, com júbilo, esperança, confiança,
de dedicar o tempo a atividades úteis, de vigiar os pensamentos, ações e atos, de realizar tudo em conformidade com
as Leis Divinas, de praticar sempre o Bem, de vencer as próprias imperfeições. A bandeira é a do Espiritismo cristão e
humanitário, o foco é Jesus; resta apenas seguir a convocação exarada por Allan Kardec: desfraldá-la e ter-se a ventura
de ver tantos homens reunidos em torno dela, em todas as
partes do globo, seguindo Jesus, o Cristo de Deus, que, pacientemente, ativo e no leme, aguarda que todos.
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Um Pouco de Poesia

LIVRO DOS ESPÍRITOS
Allan Kardec

A SEPULTURA

[Cruz e Sousa, psicografado por Chico Xavier]
Como a orquídea de arminho quando nasce,
Sobre a lama ascorosa refulgindo,
A brancura das pétalas abrindo,
Como se a neve alvíssima a orvalhasse;

Qual essa flor fragrante, como a face
Dum querubim angélico sorrindo,
Do monturo pestífero emergindo,
Luz que sobre negrumes se abistasse;
Assim também do túmulo asqueroso,
Evola-se a essência luminosa
Da alma que busca o céu maravilhoso;
E como o lodo é o berço vil de flores,
A sepultura fria e tenebrosa
É o berço de almas - senda de esplendores.

Sobre o Autor
Poeta brasileiro. Um dos principais representantes do simbolismo no país. De formação parnasiana, da qual nunca se
afastou totalmente, Cruz e Sousa aliou um grande poder verbal e imagístico à musicalidade e às preocupações espirituais,
características que o incluem entre os maiores poetas simbolistas brasileiros. João da Cruz e Sousa nasceu em Desterro,
atual Florianópolis SC, em 24 de novembro de 1861. Filho de
escravos, foi criado pelos antigos senhores de seus pais até
1870, quando seu protetor morreu. Conhecido como o "poeta
negro", Cruz e Sousa viveu seus últimos anos em infortúnio e
miséria e sua trajetória humana e poética foi marcada por
densa angústia. Morreu em Sítio MG, onde a tuberculose o
fez recolher-se, à procura de um melhor clima, em 19 de março de 1898.

Contém os princípios da
Doutrina Espírita sobre a
imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas
relações com os homens, as
leis morais, a vida presente, a vida futura e o
porvir da humanidade segundo o ensinamento dado pelos Espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec
823. Donde nasce o desejo que o homem sente de
perpetuar sua memória por meio de monumentos
fúnebres?
“Último

ato

de

orgulho.”

a) – Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres
não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória,
do
que
ao
próprio
defunto?
“Orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Oh! Sim, nem sempre é pelo
morto que se fazem todas essas demonstrações.
Elas são feitas por amor-próprio e para o mundo,
bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure
menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele
que
na
Terra
foi
inútil?”
824. Reprovais então, de modo absoluto, a pompa
dos
funerais?

“Não; quando se tenha em vista honrar a memória
de um homem de bem, é justo e de bom exemplo.”
O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens.
Aí terminam inelutavelmente todas as distinções
humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O
tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo.
Assim o quer a Natureza. Menos perecível do que o
seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e
más. A pompa dos funerais não o limpará das suas
torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na
hierarquia espiritual. (320 e seguintes)

5 historias dois destinos
Duas

1ª História.
Certa vez um garoto entrou na sala de emergência de um
hospital depois de ter sido atropelado.
O motorista que o socorreu, ao ser interpelado para efetuar o depósito necessário ao atendimento, informou que
não possuía, naquele momento, dinheiro ou cheque que
pudesse oferecer em garantia, mas certamente, se o hospital aceitasse, poderia efetuar o depósito na primeira
oportunidade.
O atendente, na impossibilidade de liberar o atendimento,
mas, com a vantagem de ter um dos diretores do hospital,
que também era médico, de plantão naquele momento,
resolveu consultá-lo.
Todavia, por não ter dinheiro nem garantias para o tratamento, não liberou o atendimento, fato que levou a criança atropelada a falecer.
O diretor, novamente chamado para assinar o atestado de
óbito do garoto, ao chegar para o exame cadavérico, descobre que o garoto atropelado era seu filho, que poderia
ter sido salvo, se tivesse recebido atendimento.

2ª História.
Antônio, um pai de família, um certo dia, quando voltava
do trabalho, dirigindo num trânsito bastante pesado, deparou-se com um senhor que dirigia apressadamente.
Vinha cortando todo o mundo e, quando se aproximou do
carro de Antônio, deu-lhe uma tremenda fechada, já que
precisava atravessar para a outra pista. Naquela hora, à
vontade de Antônio foi de xingá-lo e impedir sua passagem, mas logo pensou:
Coitado! Se ele está tão nervoso e apressado assim... Vai
ver que está com um problema sério e precisando chegar
logo ao seu destino, pensando assim, foi diminuindo a
marcha e deixou-o passar.
Chegando em casa, Antônio recebeu a notícia de que seu
filho de três anos havia sofrido um grave acidente e fora
levado ao hospital pela sua esposa.
Imediatamente seguiu para lá e, quando chegou, sua esposa veio ao seu encontro e o tranquilizou dizendo: - Graças a Deus está tudo bem, pois o médico chegou a tempo
para socorrer nosso filho. Ele já está fora de perigo.
Antônio, aliviado, pediu que sua esposa o levasse até o
médico para agradecer-lhe. Qual não foi sua surpresa
quando percebeu que o médico era aquele senhor apressado para o qual ele havia dado passagem!
Esteja sempre alerta para ajudar o próximo, independentemente de sua aparência ou condição financeira. Procure
ver as pessoas além das aparências. Imagine que por
trás de uma atitude, existe uma história, um motivo que
leva a pessoa a agir de determinada forma.

“Assim é aquele que para si ajunta

tesouros e não é rico para com
Deus.” _Jesus (Lucas, 12:21)

Homenagens a Divaldo Franco em Brasília
A última sexta-feira
(6/10) Divaldo Franco foi o convidado
para receber as homenagens realizadas na Câmara dos
Deputados e na sede da Federação
Espírita Brasileira. Esse ano o médium e orador
completa 90 anos de idade e 70 anos de oratória.
A Câmara dos Deputados recebeu centenas de
convidados para participar da Sessão Solene
(requerimento da Deputada Dorinha – Democratas/TO). Na ocasião foram entregues os troféus
Você e a Paz a cinco homenageados: Juscelino
Kubitschek de Oliveira, Remanso Fraterno, Jerônimo Mendonça Ribeiro, Joana Angélica de
Jesus e Dom Bosco, personalidades que trabalharam em prol da Paz para a humanidade. Posteriormente, Divaldo Franco falou sobre a importância de cada cidadão se perceber como agente da paz.
O médium participou também da inauguração
da exposição Os Pacificadores na sede da FEB.
A mostra tem como objetivo lembrar das pessoas que se dedicaram a tornar o planeta um lugar
melhor, Divaldo é um dos destaques da exposição. Logo após, o orador falou algumas palavras no Cenáculo sobre os destaques da exposição e reforçou o papel de cada um como parte
da construção de um mundo melhor

Tá chegando...
Ainda não se inscreveu??
Então corre
lá!!! https://goo.gl/
CqvpLS
No feriado, entre os
dias 18 a 20 de novembro centenas de
jovens estarão construindo e dialogando sobre o tema: "Juventude
em ação: o jovem espírita e seu compromisso
com a regeneração do Brasil."
Lembrando que serão 3 dias de imersão com
atividades direcionadas para a juventude como:
palestras, oficinas, grupos de estudo, centros de
interesse, apresentações artísticas, criação de
projetos e muita música!
O alojamento e a alimentação estão inclusos na
inscrição.
Convide seus amigos e venha fazer parte desse
momento incrível! —

6

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

07 Camila maltarollo

Le.Q.766/772-necessidade da vida social-vida de isolamento

14 Francisco castro jr
21
28

Estudo doutrinário

André marinho
FABRÍCIO LANGONE

E.S.E-CAP. XXV-IENS 1/5-AJUDA-TE A TI MESMO
QUE O CÉU TE AJUDARÁ
Quinta feira_15 Horas

02 FERIADO

FERIADO

09 Sonia Dias

E.S.E.CAP XIV-ITENS 1/4– PIEDADE FILIAL

16 Maristela Santos

E.S.E.CAP.XXIV-ITENS 17/19-CARREGAR A SUA
CRUZ

23 Carlos Dayube

E.S.E. CAP. VII- item 1/2-BEM AVENTURADOS OS
POBRES DE ESPÍRITO
Sábado-10 Horas
04 Marcos Cunha

E.S.E. cap. Xv-itens 4/7– o mandamento maior

11 Maria Dias Bellar

Parábola dos credores e dos devedores

18 Glayse Farias Cortine

João: o precursor de jesus

25 Karina Ocanha

Momentos de saúde-cap. 4—libertação
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

“ E qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser
meu discípulo”_ Jesus
(Lucas, 14:17)

