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O exemplo dos pais Quis Deus que os seres se unissem
não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a
fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois,e não um somente,a amálos,a cuidar deles e a fazê-los progredir.– Allan Kardec (O
Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XXII, item 3, ed.
FEB.)
Nenhuma influência exercem os Espíritos dos pais sobre o
filho depois do nascimento deste? “Ao contrário: bem grande influência exercem. [...] os Espíritos têm que contribuir
para o progresso uns dos outros. Pois bem, os Espíritos dos
pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados,se vierem a falir no seu desempenho.”(O Livro dos Espíritos,q.208,ed.FEB.)
Qual, para este [o Espírito], a utilidade de passar pelo estado de infância? “Encarnando,com o objetivo de se aperfeiçoar,o Espírito,durante esse período,é mais acessível às
impressões que recebe,capazes de lhe auxiliarem o adiantamento,para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo.”(O Livro dos Espíritos,q.383,ed.FEB.)

educação das crianças começa muito antes do seu nascimento. Antes até da sua concepção.Inicia-se,a bem da verdade,com a formação do caráter e do comportamento moral
de seus pais. Os especialistas em Educação, já de há muito, reconhecem que a criança aprende convivendo, bem
mais do que pela simples instrução verbal ou escrita que
recebem. Desde a tenra idade ela observa como os seus
pais se comportam – falam, agem, sentem, se relacionam,
se emocionam –, e procura imitá-los. A criança bem recebida pelos pais em seu nascimento será sempre mais tranquila,socialmente mais integrada,do que aquela rejeitada,mal
recebida ou ameaçada de aborto. A criança que recebe
exemplos de amor ao próximo aprende a amar;de respeito,aprende a respeitar;de trabalho,aprende a trabalhar;de
violência,aprende a ser violenta. Quando todos os pais (pais
e mães), que gerarem os filhos, ou os adotarem a qualquer
título,compreenderem a importância da influência do seu
exemplo,mais do que da instrução pura e simples,estarão
formando,querendo ou não,com a sua maneira de agir, o
caráter dos novos integrantes das futuras gerações; e quando vigiarem a si mesmos para oferecerem exemplos nobres
e dignos aos que com eles convivem, aí sim estaremos realmente construindo e consolidando um mundo caracterizado
pela vivência da Lei Maior, que nos orienta a “amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”. Com
isto, estaremos colaborando na formação do mundo de regeneração, com mais paz, fraternidade, segurança e progresso.
Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, 13 de junho 2019

O Cantinho da Joanna
Que restou do Império Romano
que desdenhou Jesus?
Os mordazes fariseus que O assediavam
sucumbiram ante o túmulo e ficaram esquecidos .A lembrança que deles se guarda
é negativa e depreciadora.
Que foi feito do Concílio de Constançaque
levou à fogueira João Huss. O bispo que
conduziu Joan D’arc ao martírio não ficou
indene `morte.
Os que tentaram impedir o avanço da ciência, da filosofia e das artes, avançaram no
rumo da sepultura cedendo lugar ao crescimento da humanidade,Esses ásperos dias
assinalados por sombras e perturbações,
nos quais , todavia , se encontram inumeráveis apóstolos da verdade,, são o amanhecer de ditosos tempos que já se anunciam em luz e paz..
Fixa-te noe ideais da beleza e do amor, sem
te preocupares as excentricidades em
voga e acende a esperança nas almas ,
conduzindo as tuas as pirações superiores ao encontro da tua
ressurreiç ã o
d i t o s a .
Nas ciladas que te apresentem na senda ,
assume atitude de fé e ora, prosseguindo
com destemos na certeza da vitória
inquestionável que conseguirás.
Trecho extraído do livro Receitas de
Paz , pelo Espírito Joanna de Ângelis.
Psicografia de Divaldo P. Franco
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Ajude-nos a Mantê-los Felizes

INTERNAUTAS ANOTEM

Nosso Site Nosso Email
http:www.ieja.org/
info.ieja@ieja.org
webmaster@ieja.org
Nosso Blog
iejarj.blogspot.com.br

Tornando-se Associado

CEERJ
(Conselho Espírita do Estado do Rio de
Janeiro) http://www.ceerj.org.br

ESDE
QUINTA-FEIRA
19:30 às 21h.

Diretoria@ceerj.org.br
Tele fax 2224 1244
5ºCEU/CEERJ
5ºconselho Espírita de Unificação
http://www.5ceu.ceerj.org.br

GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS

Blog 5ºCEU
http://divulgao-5ceu.blogspot.com.br/

ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA

SEXTA-FEIRA
15 HORAS
Nossos Agradecimentos

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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Convite à Leitura
RENUNCIA
SINOPSE

Em que constelação permaneceria
Alcíone, a alma de sua alma, vida de
SINOPSE
sua vida? A doce Alcíone pede para
voltar à Terra e acompanhar o grande amor de seu passado, Carlos, numa nova existência de
provas, sacrifícios e reparações. Em um exemplo de profunda dedicação ao próximo, ela demonstra toda sua lealdade ao
ajudar de perto aquele por quem tanto havia intercedido no
plano espiritual. Trama que nos transporta para a frívola
Paris do século XVII, repleta de sentimentos violentos e
ilusões materiais que se confrontam com as eternas verdades
da alma, onde conhecemos mais uma das encarnações de
Emmanuel, desta vez como padre Damiano, vigário da igreja
de São Vicente, em Ávila, na Espanha, e contemporâneo do
casal protagonista.

L E I
D E
R E T O R N O
Emmanuel
/
Chico
Xavier.
“E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição
da vida; e os que fizeram o mal, para a ressurreição
da condenação.” – Jesus. (João, 5:29.)
Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação.
Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão
justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade
santificadora, todavia, os que se comprazem no mal
cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na
l
u
z
.
Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório.
É a vol ta à l ição ou ao reméd io.
Nã o lh es sur ge d i fer en te a l tern a tiv a .
A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa
s í n t e s e
d e
J e s u s .
Ressurreição é ressurgimento. E o sentido da renovação não se compadece com a teoria das penas etern
a
s
.
Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso
salvador. Através da referência do Mestre, contudo,
observamos que a Providência Divina é muito mais rica
e
magnânima
que
parece.
Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em
nova condenação, decorrente da criação reprovável
deles mesmos.
Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Pão Nosso.
Ditado
pelo Espírito Emmanuel. Capítulo Cento e Vinte e Sete. Federação Espírita Brasileira.

Ódio e amor: antônimos?
“Tudo é amor. Até o ódio, o qual julgas ser a antítese do
amor nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente.” (Chico Xavier)
Pode ser até paradoxal, mas é possível que entre o ódio e o
amor esteja circunscrito todo um percurso evolucional. Um
dia o generoso já foi egoísta ao extremo; o agora compreensivo já foi o maior dos intolerantes; o hoje atencioso já foi só
indiferença; quem era só desprezo é hoje devotamento…
Por isso afirmo que, embora pareça contradição ou disparate, há todo um roteiro amoroso de transformação no caminho do ódio ao amor, ou de todo um séquito que representa
o
mal
até
a
corte
amorosa
do
bem.
A indiferença, o egoísmo, o desprezo, a intolerância… que
alguém demonstra hoje é exatamente a sua melhor e muito
pessoal forma de amar.
Ou representa na atualidade precisamente a quantidade e forma de amor que possui. Quem senão o próprio amor quebrará todas as barreiras
da indiferença, do desprezo, do egoísmo, da intolerância…
construídos pelas doenças do preconceito, da inveja, do
orgulho e seu séquito cruel, a partir da má administração de
uma liberdade emprestada aos indivíduos por um Pai Justo
e Bom? O amor, assessorado pelo perdão, compreensão,
generosidade, tolerância…, sempre saberá se entender com
esses estranhos tipos de amor adoecidos gravemente.
Na parábola do joio (Mateus, XIII, 28 e 29), o Mestre, tendo
por palanque um barco, ensinaria à multidão, às margens do
mar da Galileia, que, quando os trabalhadores sugeriram ao
seu senhor que o joio fosse arrancado do meio do trigo, teria
lhes ordenado que não o fizessem, pois “arrancando o joio,
arriscais
a
tirar
também
o
trigo…”.
Pergunto-lhes se todos esses indivíduos com tipos de
‘amores’ tão estranhos e doentios, mas de conformidade
com seu atual estado evolucional, não estão desejando ensinar algo, através de suas diferenças e até patológicas formas de amar? Domar, quem sabe, inflexibilidades e intolerâncias; driblar ilusões e absolutismos; refrear vaidades e
exibicionismos; conter excentricidades e extravagâncias?
*
*
*
O solo do amor verdadeiro é tão fecundo e generoso que
nele poderão nascer até ervas estranhas e opostas, mas
úteis para que muitos propensos ao amor meditem sobre
suas variadas síndromes…
Se algum dia escreveres algo, inundado pelos fluidos de
ódios, ressentimentos e mágoas, não o publiques de imediato, pois certamente estarás mal assessorado. Permite que a
noite engula o dia e, após uma boa noite de sono e depois
que a mesma noite houver parido novo dia, ora sim, arregaça as mangas, ajuda alguém e reformula teu texto; então,
sob o comando de lágrimas de amor, compaixão e reconhecimentos, publica teu trabalho, pois certamente tuas companhias já não serão mais as mesmas...
Texto escrito ‘sob tensão’ no sábado, 4 de maio, e reavaliado segunda-



4“Quem crer em mim, como diz a Escritura,

do seu interior fluirão rios de água viva.” –
Jesus. (João, 7:38.) C

Chico e a água da Paz
No princípio, o médium, em seu apostolado
De viver o amor em doação fraterna,
Viu-se combatido e muito questionado,
Ficando aturdido e até mesmo magoado,
O que deu ensejo à intervenção materna:
– “Meu filho querido, quando a inquietação
Vier perturbar a tua intimidade,
A água da Paz é a grande solução:
Ela abranda a mente e adoça o coração,
Libertando o ser de toda ansiedade.”

“Se em derredor a discussão perdura,
Trazendo tumulto à cidadela d’alma,
Coloca na boca um pouco de água pura,
Mas, sem engoli-la, mantém-na segura,
Lava nela a língua, que a tensão se acalma.”
É assim que Chico Xavier se faz
Doador feliz da linfa apetecida:
Ao se ver envolto em tema que despraz,
Ou fechava a boca – e dava água da Paz,
Ou abria a boca – e dava água da Vida.
Fonte: GAMA, Ramiro. Lindos casos de Chi-

Amor continua sendo, filhos da alma, a receita que temos a
oferecer àqueles que buscam o socorro espiritual para as
suas problemáticas de saúde. Por isso podemos afirma que:
O amor aclama e dissolve as tensões.
O amor alegra e tonifica o coração.
O amor vitaliza e fortalece as células de defesa do organismo
O amor traz a esperança e recupera as células esgotadas.
Somente o amor dá sentido à vida e faz com que aquele que
ama tenha fortes razões para continuar vivendo através da
alegria em servir ao próximo. Recordemos as sábias palavras
de Paulo, em sua carta aos Coríntios:
O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Que excelente terapia temos às mãos, filhos, através das palavras paulinas, adequadas para todos os problemas diários.
Perseveremos no tratamento com os abnegados médicos da
Terra e não nos esqueçamos também de nos tratar com Jesus,
através da terapia do amor que tudo sofre, tudo crê, tudo
espera, tudo suporta e tudo vence.
Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres.
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Os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer; legiões humanas devotadas à fé entregamse para que as comandes; multidões sintonizam Contigo
b u s c a n d o
s e r v i r - T e .
Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes
dias de entendimento fraternal que vivemos na Casa que
nos emprestastes para o planejamento das atividades
e v a n g é l i c a s
d o
f u t u r o .
Como não estamos habituados a agradecer e louvar sem
apresentar o rol das nossas súplicas permite-nos fazê-lo de
f o r m a
d i f e r e n t e .
Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores; quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos
que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência;
quando os pensamentos se voltam para interceder pelos
esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a Terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas ramp a s
ét ic as
d o
c omp ort a me nt o.
Não Te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes,
senão, pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se,
quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos.
Tu que és o nosso Pastor e prometeste apoio a todas as
ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram
a si mesmos e, ensandecidos, ateiam as labaredas do ódio
na Terra e fomentam as desgraças que dominam no Mund
o
.
Tu podes fazê-lo, Senhor, e é por isto que, em Te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da
ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam
p r o f u n d a m e n t e
d e s d i t o s o s .
Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e
canaliza-a para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de
humanidade e que terão que despertar, um dia, sob o látego
da
consciência
que
a
ninguém
poupa.
Porque já passamos, em épocas remotas, por estes caminhos, é que Te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes
que
de sc onhece m
a
pr óp r ia
de sdit a.
Quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade enquanto haja na Terra e na Pátria do Cruzeiro os que choram, os
que se debatem nos desvãos da perturbação, e, consciente
ou inconscientemente, Te negam a sabedoria, o amor e a
condução de ternura como Pastor de nossas vidas.
Quando os Teus discípulos, aqui reunidos, encerramos esta etapa, damo-nos as mãos, e, emocionados, repetimos
como os mártires do passado: - Ave Cristo! Em Tuas mãos
depositamos nossas vidas, para que delas faças o que Te
aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só
Tu
sabes
o
que
é
de
melhor
para
nós.
Filhos da alma: que vos abençoe o Pai de Misericórdia e
que Jesus permaneça conosco são os votos do servidor humílimo e paternal de sempre
Bezerra
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Divaldo Franco

Nunca houve tanto amor na sociedade como nos dias

Professor, médium e conferencista

atuais, embora os noticiários da Mídia sejam alarmantes,

Os relacionamentos humanos na atualidade, invariavelmen-

por apresentarem as ocorrências negativas e infelizes

te ocorrem entremeados de queixas e reclamações. Este é

geradas por pessoas ainda primárias nas suas realizações

um período de descontentamento entre as pessoas com

com total ausência de ideais de nobreza.

características de pessimismo e amargura.

Os princípios normativos da conduta evangélica, segundo

Os maus exemplos de conduta moral e social de pessoas

Jesus, são todos baseados na excelência do amor e naqui-

aparentemente nobres e de destaque na comunidade gera-

lo que desejamos para nós próprios, oferecendo aos de-

ram sucessivas ondas de mal-estar e de agressividade.

mais.

Aqueles tipos padrões tombando dos altos postos que exer-

Desse modo, nunca te permitas desanimar alguém, usar

ciam e surpreendidos como delinquentes insanos e perigo-

as palavras de fogo da ofensa, as acusações perversas

sos, recolhidos ao cárcere ou não, vêm contribuindo para

nascidas na inveja e na inferioridade moral.

que não se acredite nos valores éticos, supondo-se que as

Todos temos muito a oferecer, que dignifica a vida e pro-

virtudes são apenas ignorância dos comportamentos daque-

porciona o crescimento espiritual dos seres humanos.

les que se apresentam como modelos.
Procura sempre estimular para o bem e enunciar palavras
Os escândalos sucessivos nessa área, geram insegurança e

de encorajamento e de abnegação em favor do mundo.

produzem desconfiança, respondendo pela perda de crédito
das pessoas, umas em relação a outras.

As criaturas humanas necessitamos de estímulos edificantes para atender as necessidades do processo evolutivo.

Lentamente á ética da convivência cede lugar à indiferença,

quando não a uma animosidade discreta ou clara, elegendo
o individualismo e o egotismo como formas de sobrevivência, no que se denomina a “batalha diária da existência.”

Não deixes, pois, que ninguém se afaste de ti, sem que
leve algo de bom e especial para servir-lhe de sustentação numa hora difícil ou de levantamento quando se en-

contre caído.
Todos nascemos livres na condição de candidatos à felicidade.

Os teus bons conceitos e ações caindo nos corações aflitos germinarão como sementes de luz, a fim de que a

A educação e a instrução proporcionam os recursos próprios

sociedade se torne plena e o ser humano um hino de lou-

para se conseguir uma jornada rica de bênçãos, em uma

vor e de gratidão a Deus.

sociedade equânime, se forem respeitados os códigos do
Evangelho de Jesus.
A sua observância constitui uma forma lúcida para o bem-

estar de todo aquele que a isso se candidate.

Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, 25
de julho 2019.
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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

05

Edgard Diaz Abreu

12

Marcos David Pontes

E.S.E. Cap X-Itens 1/4-Perdoai Para Que Deus Vos Perdoe

19

Amanda Rosenhayme

L.E.Q.320/329-Comemoração dos Mortos. Funerais

26

Jorge Luis Cerqueira

L.E. Q.873/879-Justiça e Direitos Naturais.

E.S.E. Cap.IX-Item 6- A Afabilidade e a Doçura

Quinta-feira-15 Horas

DATA

Orador

TEMA

07

Carlos Dayube

L.E.Q 715/717 –Necessário e Sup[erfluo

14

Luís Martins

E.S.E. Cap. IX--Item 8– Obediencia e Resignação-

21

Alcione Vilamil

E.S.E. Cap.IX Itens 9/10_A Cólera

28

Ciça Rodrigues

E.S.E.Cap X– Itens 5/6—Reconciliação Com os Adversários

DATA

Jurema Célia
ORADOR

E.S,E,VIII itens 18/19-Deixai Que Veham A Mim As Criancinhas
TEMA

Sábado—10 Horas

09

FERIADO

16

Silvia Rangel

L.E. Q, 886/889—Caridade e Amor ao Próximo

23

Angela Vidal

L.E. Q 893/906-As Virtudes e os Vícios

30

Henrique Fernandes

30

FERIADO

Livro Vitória Sobre a Depressão –Fé Raciocinada e
comportamento

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.

“Ora, o servo não fica para sempre na casa; o filho fica para sempre”-_ Jesus
(João, 8:35 )

