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Faça-se a Luz
INFORMATIVO Nº235_ANO XIX—OUTUBRO 2017

Distribuição interna e gratuita
Órgão de Divulgação

Instituição Espírita Joanna de Ângelis
Av. N. S. de Copacabana,1183/701
CEP 22 070 011 Tel.: (21) 2522 7079

O Cantinho da Joanna

Fiquei a pensar, indagando de mim própria quanto ao
motivo de analisar, com tanta volúpia, os defeitos alheios.
Se notícia de um delito espetacular me alcançasse os
ouvidos, fixava-me na busca de pormenores da ocorrência, a fim de desenhar na memória a figura do agressor;
se algum problema de sovinice me viesse ao acontecimento, procurava as causas do desajuste para reprovar
intimamente quem estivesse cultivando a cobiça; se algum desequilíbrio emotivo aparecesse, alterando negativamente essa ou aquela pessoa, empenhava-me a conhecer o portador de semelhante irregularidade, de modo a
evitar-lhe a presença; se algum distúrbio surgisse, complicando grupos sociais, mentalizava-lhe as origens, para
censurar aqueles que o provocassem prejudicando o
caminho de muita gente. – Por que – perguntava a mim
mesma – essa inclinação para condenar instintivamente os
outros, sem a menor consideração? Por que me arraigar
no mal se conhecia a estrada do bem? Foi quando um
mentor amigo acorreu em meu socorro e observou: –
Filha, o aperfeiçoamento é a obra de muito esforço em
longo tempo. Já passei pelo hábito das indagações inúteis
e só consegui a superação desejada, colocando- -me no
lugar dos irmãos que supomos errados. E prosseguiu, depois de pequeno intervalo: – Qual seria o seu comportamento, se visse o assassinato de um filho, sob os seus
próprios olhos? Como reagiria você perante uma filha que
trocasse a tranquilidade do lar pelas aventuras infelizes?
Como procederia você, a fim de proteger vá- rios filhos
pequeninos com o esposo em penúria, dentro de longo
período de hospitalização? E se um obsessor com larga
força de afinidade sobre o seu psiquismo, a induzisse,
através de hipnoses reiteradas à degradação de si própria,
o que faria? Ante o meu silêncio, o amigo aditou: – P e n s
e m o s p o r n ó s mesmos. Certamente as Leis de Deus
nos concedem facilidades para julgar as nódoas alheias, a
fim de observarmos as nossas próprias fraquezas, aprendendo compreensão e misericórdia, de maneira a nos corrigir sem exercícios difíceis de suportar... O instrutor despediu-se, sorrindo, e concluí que, pela Bondade do Senhor, ali tivera, no chamado Mais Além, o meu primeiro
ensaio
de
compaixão.
.
Página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, publicada
no livro Esperança e Vida

Vida Feliz
Lição CLXXXIX
A tua vida não termina no túmulo.;
Com esta consciência a prende para a eternidade,
reunindo valores que jamais se consumam
Toda lição que liberta do mal se incorpora à alma,
como força de vida indestrutível
Fosse a morte o fim da vida, e sem sentido seria o
Universo.
A criação se esmaeceria e o ser pensante estaria
destituído de finalidade.
Tudo, porém, conclama à glória eterna, á continuidade do existir, ao progresso incessante.
Estuda e trabalha se3 cessar, com os olhos postos
no teu futuro espiritual vivendo alegre,, hoje , e
pleno, sempre.

.Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre?

-Essa necessidade de modo
algum pode ser absoluta.
O concurso científico é sempre
útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração.
Importa considerar, todavia, que
a ciência do mundo se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição,
tem absoluta necessidade do
Espiritismo, cuja finalidade
divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria
das características morais do
homem.
EMMANUEL
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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

Gabriel Delanne

A Alma é Imortal Sinopse: Como o
próprio título sugere,
esta obra tem o
objetivo de demonstrar experimentalmente a imortalidade da alma.

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 informandose na secretaria ou através do
nosso site:
http:www.ieja.org.br

No dia 17 de setembro foi
realizado no Centro Espírita São Francisco de Assis,
Botafogo um evento cujo
nome foi: Estão Voltando
as Flores, em benefício do
5º CEU.
Foi uma manhã muito alegre e produtiva, na primeira parte houve uma linda e instrutiva palestra cujo
tema foi “As Bem-Aventuranças “ apresentada com
auxílio do Power Point (ppt) ministrada pelo nosso
companheiro Aloysio Ghiggino.
A segunda parte foi artística, contamos com nossa
amiga Alice Queiroz que com sua voz linda nos brindou com lindas canções primaveris homenageando
a entrada da primavera.
Dando continuidade à parte artística contamos com
a apresentação de um grupo melodioso e simpático
(Beth, Stela, Janaina, Henrique, João e Rômulo)
que alegrou o ambiente e arrancou aplausos dos
presentes.
Em seguida foi servido um lauto e delicioso almoço
com direito a sobremesa.
Só nos resta agradecer
aos organizadores do
evento e a toda essa
equipe maravilhosa por
nos ter proporcionado um
encontro
inesquecível.
Paz e Luz para todos.
O BEM QUE INVISTAS RETORNARÁ COMO FELICIDADE
QUE NÃO ESPERAS.

Joanna de Ângelis/Divaldo Franco
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Um Pouco de Poesia

ANSIEDADE
(CRUZ E SOUZA

Todo esse anseio que tortura o peito,
Estrangulando a voz exausta e rouca,
Que em cada canto estruge e em cada boca
Faz o soluço do ideal desfeito;
Ansiedade fatal de que se touca
A alma do homem mau e do perfeito,
Sobe da Terra pelo espaço eleito,
Numa imensa espiral, estranha e louca,
Formando a rede eterna e incompreendida,
Das ilusões, dos risos, das quimeras,
Das dores e da lágrima incontida;
Essa ansiedade é a mão de Deus nas eras,
Sustentando o fulgor da luz da Vida,
No turbilhão de todas as esferas!...
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.

O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XIII, item 1, A beneficência
[...] "A caridade é a virtude
fundamental sobre que há de
repousar todo o edifício das
virtudes terrenas. Sem ela não
existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor
sorte, não há interesse moral
que nos guie; sem a caridade não há fé, pois a
fé não é mais do que pura luminosidade que
torna
brilhante
uma
alma
caridosa.
A caridade é, em todos os mundos, a eterna
âncora de salvação; é a mais pura emanação
do próprio Criador; é a sua própria virtude,
dada por ele à criatura. Como desprezar essa
bondade suprema? Qual o coração, disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e
expulsar esse sentimento todo divino?
Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia: a caridade?
Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo.
Assim seja. — S. Vicente de Paulo. (Paris, 1858.)

Gabriel Delanne
Gabriel Delanne cujo nome verdadeiro é François Marie
Gabriel Delanne, filho de pais espíritas praticantes, Gabriel
Delanne nasceu em Paris, França, no dia 23 de março de
1857. Em 1883, fundou a revista: O Espiritismo, graças à
generosidade da inglesa, Elisabeth D’Esperance, que lhe
doou o dinheiro para as despesas. Passou então a realizar
experiências com grandes médiuns. Em 1904, juntamente
com Charles Richet e outros estudiosos, presenciou os
fenômenos de materialização de Vila Cármen, em Argel. A
produção literária de Delanne não se apoia em especulações imaginárias, mas em fatos investigados e confirma-

dos por ele mesmo. Dedicou-se de maneira especial ao
trabalho de demonstrar que o Espiritismo se apoia em bases científicas, escreveu suas principais obras, hoje conhecidas em todo o mundo: Pesquisas sobre a Mediunidade,
A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, O Fenômeno Espírita, A Evolução Anímica, As Aparições Materializadas de Vivos e Mortos, Documentos para o Estudo da
Reencarnação e, finalmente, A Reencarnação, publicada
aos 68 anos de idade. Gabriel Delanne desencarnou em
15 de fevereiro de 1926. (Fonte: Desconhecida.)
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Correio mediúnico Espírito: Irmão X
As três orações

Instado pela assembleia de amigos a falar sobre a resposta do Criador
às preces das criaturas, respondeu o velho Simão Abileno, instrutor
cristão, considerado no Plano Espiritual por mestre do apólogo e da
síntese:
- Repetirei para vocês, a nosso modo, antiga lenda que corre mundo
nos contos populares de numerosos países...
Em grande bosque da Ásia Menor, três árvores ainda jovens pediram a
Deus lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes.
A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais
alto soberano da Terra; após ouvi-la, a segunda declarou que desejava
ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros
desse rei poderoso, e a terceira, por último, disse então que almejava
transformar-se numa torre, nos domínios desse potentado, para indicar o caminho do Céu.
Depois das preces formuladas, um Mensageiro Angélico desceu à mata e avisou que o Todo-Misericordioso lhes recebera as rogativas e lhes
atenderia às petições.
Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as
árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram
reduzidas a troncos, despidos por mãos cruéis.
Arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e
se deixaram conduzir com paciência e humildade.
Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa!...
Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador
de animais que, de imediato, mandou convertê-la num grande cocho
destinado à alimentação de carneiros; a segunda foi adquirida por um
velho praiano que construía barcos por encomenda; e a terceira foi
comprada e recolhida para servir, em momento oportuno, numa cela
de malfeitores.
As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram
de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às
ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham...
No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da
oração, quando, transcorridos muitos anos, vieram a saber que as três
árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas...
A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de
Maria de Nazaré, servindo de berço ao Dirigente Mais Alto do Mundo; a
segunda, trabalhando com pescadores, na forma de uma barca valente
e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as
águas muitos dos seus mais belos ensinamentos; e a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com Ele, o Senhor, para o monte e, ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração
torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do Reino Celestial...
Simão silenciou, comovido.
E, depois de longa pausa, terminou, a entremostrar os olhos marejados
de pranto:
- Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus, em
qualquer parte e em qualquer tempo, as mais variadas preces; no entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade, para esperar e compreender as respostas de Deus.
Do livro Cartas e Crônicas, obra mediúnica psicografada pelo médium
Francisco Cândido Xavier.

Joanna de Ângelis

Acredita-se erradamente
que para a serenidade
são indispensáveis o conforto, a independência
econômica, a estabilidade conjugal, a saúde e
outros ingredientes externos considerados essenciais e raros de reunir
-se num mesmo afortunado indivíduo.
Alguns cristãos, na atualidade, justificam a falta
de silêncio para cultivar a serenidade. Outros dizem-se atormentados por problemas e informam
que tudo são convites ruidosos ao desalinho da
mente, à enfermidade nervosa, ao desajustamento...
Com "olhos de ver" e "ouvidos de ouvir" naturalmente se pode descobrir fontes ricas de beleza
capazes de banhar a alma de paz e harmonia.
Painéis invulgares se desenham num raio de sol,
numa estrela que fulge, num sorriso de uma criança, num farfalhar de folhas levemente balouçadas por brisas ciciantes, no tamborilar da chuva
no telhado, numa ave ligeira bailando no ar, na
harmonia e no colorido de uma flor, em mil nonadas..., convidando à serenidade, a um "espírito
bem ordenado".
Não vos afatigueis pela posse do ouro - disse o
Mestre
A
posse
exaure
aquele
que
possui.
"O meu reino não é desse mundo" - explicou o
Senhor.
Dimensões da Verdade - Joanna de Ângelis - Divaldo P. Franco
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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

03 Jorge luís câmara
10 Fátima Lourenço

17

Le.Q.237/256-percepções,sensações e sofrimentos dos
espíritos
Le. Q. 237/256-parecenças físicas e morais

Luís Carlos leite

L.e.q.833/842-liberdade de pensar e liberdade de consciência

24 Telma brilhante
31

L.e. Q. 149/153– a alma após a morte

Ângela vidal

E.s.e. cap. xiii-item 5/6– o óbolo da viúva
Quinta feira_15 Horas

05 Terezinha lumbreras

Kardec e a missão

12 feriado

feriado

19 Henrique magnani

L.e.q. 132/133Aobjetivo da encarnação

26 Telma cerqueira

E.S.E. CAP. IX - item 7 a paciência
Sábado-10 Horas

07 Luzia mathias

A vontade

14 Bianca pinheiro

E.S.E. CAP. xiii -ITENS 11/13-a beneficência

21 João aparecido

E.S.E. CAP. V -ITEM 24 -11/13-a beneficência

28 Denise Pupato

Momentos de saúde-cap. 5—saúde e bem estar
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 os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria;
mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e, na época da tentação se
desviam. "Jesus. ( Lucas, 8:13 )

