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Distribuição interna e gratuita

Instituição Espírita Joanna de Ângelis
Av. N. S. de Copacabana,1183/701

Órgão de Divulgação

IMPERATIVOS PARA O FUTURO
Urge entender o que é necessário para o Espírito imortal nesse
contexto de transição que avança célere em direção à regeneração, a um mundo melhor, a um mundo de paz e harmonia.
Para esse entendimento, faz-se necessário considerar: o esclarecimento, o crescimento mental e a iluminação.
O esclarecimento é decorrente do estudo e este não se restringe apenas à ciência tradicional, a qual estuda as Leis Naturais
que regem o princípio material, transcende esse universo e
adentra nas leis que regem o princípio espiritual, as leis morais,
e é neste aspecto que a Doutrina Espírita tem papel relevante
para o esclarecimento do Espírito imortal no que respeita à sua
natureza, origem e destinação.
O crescimento mental dá-se pelo trabalho, aqui considerado
como toda atividade útil executada pelo ser humano. É, pois, no
trabalho que a criatura desenvolve sua inteligência e seu crescimento mental na busca constante da superação dos desafios,
da inovação, do servir, do crescimento e do progresso.
A iluminação é o imperativo que se desenvolve pela virtude
santificante, quando a criatura age em obediência à Lei Natural
que, conforme O livro dos espíritos, “[…] É a única verdadeira
para a felicidade do homem. Indica-lhe o que fazer ou deixar de
fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta”.¹
Por isso, urge, nesses dias de convocação ao testemunho, que
se empreendam esforços para que o estudo da Doutrina Espírita se faça cada vez mais aprofundado, a fim de que seu entendimento possibilite, no trabalho, o exercício da solidariedade e
da tolerância, conforme recomendou Allan Kardec.
No entanto, a iluminação só se dará se as virtudes santificantes
florescerem primeiro na intimidade, para depois frutificarem nas
massas como decorrência do exemplo.
Por isso, no futuro que se inicia agora, serão imperativos o conhecimento pelo estudo, o crescimento mental pelo trabalho e a
iluminação pelo desenvolvimento das virtudes santificantes,
ainda latentes, aguardando a iniciativa dos que desejam edificar o Reino de Deus dentro de si pela obediência à Lei Natural,
sintetizada na Lei de Amor que, de forma inigualável, foi exemplificada pelo Cristo de Deus, Jesus de Nazaré

REFERÊNCIA:
¹ KARDEC. Allan. O livro dos espíritos . Trad. Guillon
Ribeiro. 93. ed. 2. imp. (Edição Histórica). Brasília:
FEB, 2016. q. 614.

UM RECANTO SEGURO

Há em cada criatura um recanto

seguro para falar ou escutar a
Deus.
Uma paisagem desértica,
um jardim florido,
um córrego em festa...
Um amanhecer risonho,
uma tarde chuvosa...
Uma canção ao longe,
um rosto de criança,
um campo bucólico,
alguém em sofrimento...
A magia de um poema,
a glória de um amanhecer,
a policromia de uma pintura...
Uma frase da Bíblia,
uma conversação edificante,
um relato comovedor,
um gesto de sacrifício,
uma oração...
Há, em toda criatura,
um recanto seguro,
que se alcança através de algum
desses convites naturais,
onde se sente, se fala, se ouve a Deus,
e o Seu amor está
mais próximo, é mais envolvente.
Divaldo Franco /Joanna de Ângelis
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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

Conselho Espírita do Estado do
Rio de Janeiro
http://www.ceerj.org.br
Diretoria@ceerj.org.br
Tele fax 2224 1244

19:30 às 21h.

Com o estudo do

“ O Livro dos espíritos”

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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Convite à Leitura

Nesta extraordinária
obra, a beleza da escrita
e a profundidade do conhecimento da venerável Joanna de Ângelis,
psicografada por Divaldo
Franco. Perguntas eternas, problemas atuais,
desafios vindouros são
abordados e elucidados
com mestria. Dezenas de temas, acompanhados por mais de 470 notas e mais de 860
entradas no índice, tudo num livro com acabamento luxuoso. Encontre o caminho.
Entrega-te a Deus!

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*

A Escola Espírita Joanna
de
Ângelis
(EEJA)
foi fundada em Japeri, no
Estado do Rio de Janeiro,
no ano de 1975. Terezinha Oliveira e Luiz Barbosa, criadores e idealizadores deste projeto,
tiveram como objetivo inserir
a educação formal na comunidade, dando ênfase
na questão ética e moral, com o objetivo de formar cidadãos e
homens de bem. Inicialmente,
a escola chegou a trabalhar com crianças e adolescentes até o 9o ano do Ensino Fundamental. Contudo, visando um maior cuidado e o aprimoramento educacional, optou-se por reduzir a quantidade
de alunos, a fim de que pudessem ter uma atenção
mais individualizada. Assim sendo, atualmente estudam 118
alunos em regime de horário integral, do maternal ao 5o ano do Ensino Fundamental.

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: 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

O ódio, esse famigerado adversário do ser humano,
é o perverso genitor da vingança que tantos males
proporciona à sociedade.
Iniciando‑se na raiva, condensa‑se em emoções per‑
turbadoras que se convertem em tormentos destruidores de
que as criaturas terrestres ainda não se resolveram por banir
em definitivo do seu comportamento.
O seu antídoto é o amor feito de compaixão e de amizade, que
constitui recurso terapêutico legítimo para restituir o equilíbrio, a saúde moral.
(Joanna de Ângelis/ Divaldo Franco – Atitudes renovadas, 3ª ed. -
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Um Pouco de Poesia
Soneto

Pouco tempo sofri na Terra ingrata e dura
Onde o mal prolifera, onde perece o amor,
Entre a sufocação de um sonho superior
E a esperança na morte, a triste senda escura.
Até que um dia a morte amiga e benfazeja
Apodreceu meu corpo em sua mão gelada,
E minhalma elevou-se à rutilante estrada
Onde o Espírito encontra a paz que tanto almeja.
Algum tempo eu sofri, ao pé do corpo imundo,
Escravizado ao pranto, agrilhoado ao mundo,
Prisioneiro da mágoa, amortalhado em dor!
Mas depois a oração libertou-me da pena,
E pude, então, voar para a mansão serena,
Onde fulgura o sol do verdadeiro amor. José Duro
POETA português, nasceu em 1875 e desencarnou em
1899. Musa amargurada, deixou um livro – Fel – que
apareceu poucos dias antes da sua morte e foi prefaciado por Forjaz de Sampaio. Henrique Perdigão classifica-o como o “Cantor da Tristeza”.
Francisco Cândido Xavier
Livro- Parnaso de Além-Túmlo

– Vinde a mim, todos os que andam em sofrimento e
vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para
as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu
fardo é leve. (Mateus, 11: 28-30)

Richard

Simonetti,

Simonetti ou simplesmente professor, escritor e palestrante espírita
Simonetti! Simonetti, desencarnou
aos 82 anos pela manhã do dia 3 de
outubro, na mesma cidade onde
nasceu em 10 de outubro de 1935 Deixou uma monumental obra de 65 livros editados, sendo o último “O melhor é viver” . Foi funcionário do Banco do Brasil de
1956 a 1986, quando se aposentou. Passou, então, a
dedicar-se inteiramente às atividades espíritas, particularmente no Centro Espírita Amor e Caridade, ao qual
está ligado desde a infância.
De família italiana, seu pai Francisco, o saudoso Chico
Simonetti foi dedicado e conhecido enfermeiro que trabalhou muitos anos com os doutores Alípio dos Santos
e
João Braulio Ferraz, conceituados médicos bauruenses.
Foi casado com Tânia Regina Simonetti, deixou filhos
Graziela, Alexandre, Carolina e Giovana, deixou netos.
Expoente na fala e na escrita, percorreu todos os Estados brasileiros, em centenas de cidades bem como em
outros países com um único objetivo, divulgar a Doutrina
Espírita.
Foi um dos pais do círculo de livros criado em 1973, que
resultou em aumento expressivo na venda de livros espiritas. Incansável trabalhador para a construção do edifício sede da USE.
Foi também articulista na Folha Espirita, Reformador,
Revista Internacional de Espiritismo.
Os conselhos ajudam, não há
dúvida...
Mas não se esqueça de que a
solução de nossos problemas
está
dentro de nós mesmos, na voz
silenciosa de nossa consciência, que é
a voz de Deus dentro de nós.
Não se deixe enganar: só você será o
responsável pelo caminho que
escolher.
Ninguém poderá prestar contas por
você.
Procure, portanto, viver
acertadamente, de acordo com sua
consciência.

“Eu sou a Luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas, mas terá a LUZ DA VIDA”
- João ,8:12

936. Como as dores inconsoláveis
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dos que ficam na Terra afetam os
Espíritos que partiram?
— O Espírito é sensível a lembrança e
às lamentações daqueles que amou, mas
uma dor incessante e desarrazoada o
afeta penosamente, porque ele vê nesse
excesso uma falta de fé no futuro e de
confiança em Deus, e por conseguinte
um obstáculo ao progresso e talvez ao
próprio reencontro com os que deixou.
Comentário de Kardec: Estando o Espírito mais feliz do que na Terra, lamentar que tenha deixado esta vida é
lamentar que ele seja feliz. Dois amigos estão presos na mesma cadeia; ambos devem ter um dia a liberdade, mas
um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso
se entristecesse por ter o seu amigo
se libertando antes? Não haveria de
sua parte mais egoísmo do que afeição,
ao querer que o outro partilhasse por
mais tempo do seu cativeiro e dos seus
sofrimentos?
O mesmo acontece entre
dois seres que se amam na Terra.
O
que parte primeiro foi o primeiro a se
libertar e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento
em que também nos libertaremos.
Faremos outra comparação. Tendes uma amigo que, ao vosso lado, se
encontra em situação penosa. Sua saúde
ou seu interesse exige que vá para outro
p a ís ,
on d e
estará
m e lh o r
sob todos os aspectos. Dessa maneira,
ele não estará mais ao vosso lado, durante algum tempo. Mas estareis sempre
em correspondência com ele. A separação não será mais que material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento,
que é para o seu bem?
A doutrina espírita, pela s provas patentes que nos dá quanto à vida
futura, à presença ao nosso redor dos
seres aos quais amamos, à continuidade
da sua afeição e da sua solicitude,
pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema
consolação, numa das causas mais legitimas de dor. Com o Espiritismo, não
há mais abandono. O mais isolado dos
homens tem sempre amigos ao seu redor,
com os quais pode comunicar-se.
Suportamos impacientemente as tribulações da vida.

A Educação Entre o “Sim” e o “Não”

A sociedade hodierna vive um momento difícil no que se
refere à educação. Os pais já não têm mais domínio sobre
seus filhos.
Depois de séculos de repressão, impostos em nome de
uma crença religiosa, que condenava a liberdade sob a
afirmativa de ser ela a causa para o pecado, tivemos
no presente século, até, mais ou menos, a década de 60, a
aplicação de uma educação rígida, proibitiva e punitiva,
marcada pelo excesso do uso do “não”.
Após tanta repressão, os jovens saturados, decidiram se
rebelar, criando a “geração dos hippies”, que marcou época.
Esses jovens que lutaram tão intensamente pela liberdade,
caminharam no tempo e se fizeram pais. E como pais, se
deparam hoje, com o outro extremo da questão,
no que se refere ao uso da liberdade. Seus filhos querem
uma liberdade sem freios, onde tudo seja permitido. No
seu tempo tudo era proibido; hoje, na educação moderna,
é proibido proibir algo.
Estamos num momento transitório, entre uma educação
que usava o “não” em excesso e outra que usa o “sim” em
demasia. Através da experiência alcançaremos,
sob a tutela de Jesus, o sublime educador, o equilíbrio, na
consolidação de um processo educativo onde sejamos
motivados à liberdade de fazer o que seja bom, o
que seja correto, o que seja saudável para o corpo e para
o espírito; mas também onde sejamos disciplinados pela
autoridade que nossos pais devem exercer sobre
nós, coibindo nossos excessos, abusos e atitudes libertinas, que sejam prejudiciais a nós mesmos e/ou à coletividade em que vivemos. Afinal dizer não também é preciso.
Jesus, o divino educador, já nos ensinou a dois mil anos:
“– Seja o vosso dizer sim, sim e não, não.” Na educação
esta deve ser a fórmula mágica. Há momentos em que é
necessário dizer sim, permitindo o aprendizado de nossos
pupilos e há momentos em que é imprescindível dizer não,
impondo nossa autoridade moral, como meio de impedir ou
pelo menos amenizar a ação e a manifestação do mal.
(Publicado no Boletim GEAE Número 410 de 6 de fevereiro de 2001)
Elas nos parecem tão intoleráveis
que supomos não as poder suportar.
Não obstante, se as suportarmos com
coragem, se soubermos impor silêncio
às nossas lamentações, haveremos de
nos felicitar quando estivermos fora
desta prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita, ao se ver
curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso.

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

06 Ângela sales

E.S.E. CAP. XVI-Item 7-Provas Da Riqueza e Da Miséria

13 Francisco castro jr

A Gênese-cap.VI-itens1/2-O Espaço e O Tempo

20 feriado

feriado

27 Graça antunes

E.S.E. XVII-ITEM 3– O Homem de bem

Quinta feira_15 Horas
01

Antonio carlos cunha

LE.Q 320/329-comemoração dos mortos –funerais

08

Lucas antunes

E.S.E. Cap. XVI-Item 8– Desigualdade Das Riquezas

15

feriado

Feriado

21

Maria Antônia

E.S.E. Cap. XVII-Itens 1/2-Caracteres da perfeição

29

Sebastião pimenta

E.S.E. Cap XVII- Os Bons Espíritas

Sábado-10 Horas

03 Glayse farias cortines

E.S.E.CAP. XIV-Item 9– A Ingratidão Dos Filhos e os
laços de família

Parábola Do Mau Rico

17 Fátima Lourenço

LE.Q 258 / 263-Escolha Das provas
LE.Q.304/319-Recordação da Existência Corpórea
LE.Q 266 /273 Escolha Das provas
LE.Q.715/717– Necessário e Supérfluo

24 Henrique fernades

“alegria de viver (Nascente de Bênçãos)

10 João aparecido

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.

Não te Maravilhes de te Haver Dito:
“Necessário Vos É Nascer de Novo” -Jesus (João, 3:7 )

