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Faça-se a Luz
INFORMATIVO Nº234_ANO XIX—SETEMBRO 2017

Distribuição interna e gratuita
Órgão de Divulgação

Falando do Movimento Espírita...

A temporada de Divaldo P. Franco no Rio de Janeiro em
homenagem aos seus 70 Anos de Divulgação Espirita, enriqueceu ainda mais o “nosso” Movimento Espírita. Todos estávamos ávidos para escutar a sua palavra eloquente e inspiradora. Acompanhamos entusiasmados o seu
roteiro e destacamos como um evento especial o do 27º
Feirão Pro Mansão do Caminho, realizado no Museu Militar Conde de Linhares, com apoio do Grupo Espírita Caminho da Redenção, que reuniu nesse espaço diferentes
casas Espíritas que alegraram e iluminaram o ambiente
com suas barracas coloridas culminado com a palavra de
agradecimento de Divaldo Franco.
O 5º Conselho Espírita de Unificação /CEERJ promoveu o
seu tradicional Ciclo de Palestras Espíritas na sua XXXIIª

edição que teve seu início no dia 08 de agosto, com o orador Divaldo Pereira Franco na HEBRAICA, como sempre
com o auditório lotado, em seguida, no dia 16, tivemos a

participação de André Trigueiro que atraiu um público
muito interessado, no Teatro Vannucci, depois foi a vez
do Professor Cesar Soares dos Reis que apresentou-se no
dia 20, na ECEME sempre tranquilo com sua palavra abalizada. No dia 26, também na ECEME, encerrando com
chave de ouro o XXXIIº Ciclo de Palestras Espíritas contou com a

palavra amiga e equilibrada de Nadja do

Couto Valle.

Lembramos que as palestras do 5º CEU são

sempre realizadas fora dos limites da Casa Espírita para
que sem constrangimento possamos convidar amigos e
familiares para participarem, o tema, sempre um questionamento atual e de interesse comum a todos, esse ano
foi:” O Que Está Mudando No Mundo?”

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 CLXXXVIII
Nunca te omitas ante a tarefa de auxiliar.
Não somente com o dinheiro, a posição social relevante, o poder que se dispõe de recursos para
ajudar.
A palavra é geradora de estímulos e valores que
logram resultados preciosos.
O verbo tem erguido civilizações , como levado
multidões à guerra, à destruição.
Usa a palavra para socorrer, emulando as pessoas
caídas a levantar-se , os que dormem a despertar,
os errados a corrigir-se, os agressivos a acalmarse.
Fala com elevação e bondade, tornando-te microfone fiel a serviço do bem.

.

161 –Que é arte? A arte pura é a
mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela
significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina
manifestação desse “mais
além” que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o “médium”
das belezas eternas e o seu
trabalho, em todos os tempos,
foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da Terra para o
Infinito e abrindo, em todos
os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de
amor.

2

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”

3

Convite à Leitura

Joanna de Ângelis
faz um oportuno
estudo à luz da
psicologia profunda sobre a vida e a
mensagem
de
Jesus.
Trata-se,
portanto, de um trabalho para reflexões maduras e especiais, que
abrirá novos campos ao entendimento e à razão.

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

Continuação - Código Penal da vida Futura
32°) Deus, pergunta-se, não demonstraria maior amor
por suas criaturas se as criasse infalíveis e portanto isentas das vicissitudes decorrentes da imperfeição? Seria
necessário, para isso, que ele criasse seres perfeitos,
nada tendo a conquistar, nem em conhecimentos e nem
em moralidade. Não há dúvida que o podia fazer, mas se
não o fez é porque, na sua sabedoria quis que o progresso fosse uma lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas.
Esse é um fato que temos de aceitar, desde que existe.
Mas inferir disso que Deus não é bom nem justo seria
uma rebeldia.
Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados,
mais favorecidos que os outros, gozando sem esforço da
felicidade que os outros só atingem penosamente ou jamais poderiam atingir. A justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta que rege a criação de todos os Espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida;
não há nenhum que seja, na sua formação, mais bem
dotado que os outros; nenhum cuja marcha ascensional
seja facilitada por exceção; os que chegam ao alvo passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade.
Admitindo-se isso, o que haveria de mais justo do que
essa liberdade de ação dada a cada um? A via da felicidade está aberta a todos, o objetivo de todos é o mesmo, as condições para atingi-lo são as mesmas para todos e a lei gravada em todas as consciências foi ensinada à todos. Deus fez da felicidade o
prémio do trabalho e não do favoritismo para que cada
um tenha o seu mérito. Todos são livres de trabalhar ou
de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha bastante e com rapidez é recompensado mais cedo, mas aquele que se desvia do caminho ou perde o
seu tempo, retarda a sua chegada e só pode lamentar de
si mesmo. O bem e o mal são facultativos e dependem
da vontade de cada um. O homem, por ser livre, não é
fatalmente levado, nem para um, nem para o outro.
33°) Apesar da diversidade de géneros e graus de sofrimento dos Espíritos imperfeitos, o código penal da vida
futura pode se resumir nestes três princípios:
1°) O sofrimento é inerente à imperfeição.
2°) Toda imperfeição, e toda a falta que dela decorre,
trazem o seu próprio castigo nas suas consequências
naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada
indivíduo.
3°) Todo homem podendo corrigir as suas imperfeições
pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que
delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura.
Essa é a lei da justiça divina: a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na Terra
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Um Pouco de Poesia

Consolai Se eu pudesse, diria eternamente,
Aos flagelados e desiludidos,
Que sobre a Terra os grandes bens perdidos
São a posse da luz resplandecente.
A dor mais rude, a mágoa mais pungente,
Os soluços, os prantos, os gemidos,
Entre as almas são louros repartidos
Muito longe da Terra impenitente.
Oh! se eu pudesse, iria em altos brados
Libertar corações escravizados
Sob o guante de enigmas profundos!
Mas, dizei-lhes, ó vós que estais na Terra,
Que a luz espiritual da dor encerra
A ventura imortal dos outros mundos
Antero de Quental Fonte: XAVIER, Francisco C.
Parnaso de além-túmulo. Por diversos Espíritos.

Uma vez que nas imperfeições se encontra a
causa
dos males, a felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuírem.
Por melhor que seja uma instituição social,
sendo maus os homens, eles a falsearão e
lhe desfigurarão o espírito para a explorarem em proveito próprio. Quando os homens
forem bons, organizarão boas instituições,
que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las.
A
questão social não tem, pois, por ponto de
partida a forma de tal ou qual instituição; ela
está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do
gênero humano, porque então os homens
não mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. Não basta se cubra de verniz a
corrupção, é indispensável extirpar a corrupção.
O princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas constituem o
móvel das ações e modificam os sentimentos. Também está nas ideias inculcadas
desde a infância e que se identificam com o
Espírito; está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão
podem fortalecer, nunca destruir. É pela
educação, mais do que pela instrução, que
se transformará a Humanidade.

Espiritismo cristão é a bandeira kardequiana -

“O Espiritismo -- assevera Miranda -- preenche
todas as lacunas do conhecimento, apresentando
oportunas propostas de renovação e de esclarecimento libertador. Sempre remontando às causas,
oferece a meridiana luz que aclara os enigmas do
pensamento e preenche os espaços deixados
pelas ciências, que estudam os efeitos, tudo num
processo natural de penetração nas realidades da
vida.” Eis o objetivo deste livro, que representa
valiosa contribuição -- considerada pelo autor modesta -- ao estudo de várias questões da atualidade. Manoel P. de Miranda selecionou alguns temas e os analisou à luz da Doutrina Espírita que,
mantendo-se sempre atual, constitui um filão aurífero inesgotável, que nos oferece cada vez mais
recursos de libertação e felicidade. Na parte final
de seu prefácio, o autor relembra-nos magistral
ensinamento colhido na obra kardequiana: “Se o
Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da Humanidade, claro é
que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará geralmente,
pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos Espíritos, se essa crença não faz que
aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e
indulgente para com os seus semelhantes, mais
humilde e paciente na adversidade? De que serve
ao avarento ser espírita, se continua avarento; ao
orgulhoso, se se conserva cheio de si; ao invejoso, se permanece dominado pela inveja? Assim,
poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos Espíritos e a Humanidade ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de
Deus” (O Livro dos Médiuns, item 350, 52 a edição
da FEB). E na sequência o autor adiciona as sábias palavras com que Kardec fechou o item 350
do referido livro: “A bandeira que desfraldamos
bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário,
em torno da qual já temos a ventura de ver, em
todas as partes do globo, congregados tantos homens, por compreenderem que aí é que está a
âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a Humanidade”. (Considerações Espíritas, pp. 10 a 12.)

Do Livro: “Temas da Vida e da Morte”, MANOEL
PHILOMENO DE MIRANDA/DIVALDO FRANCO
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O suicídio
Com caráter epidêmico, o suicídio alcança índices surpreendentes na estatística dos óbitos terrestres, havendo ultrapassado o número daqueles que desencarnam vitimados pela AIDS.
A Ciência, aliada à tecnologia, tem facultado incontáveis benefícios à criatura humana, mas não conseguiu
dar-lhe segurança emocional.
Em alguns casos, a comunicação virtual tem estimulado pessoas portadoras de problemas psicológicos e
psiquiátricos a fugirem pela porta abissal do autocídio,
como se isso solucionasse a dificuldade momentânea
que as aturde.
Por outro lado, sites danosos estimulam o terrível comportamento, especialmente entre os jovens ainda imaturos, que não tiveram oportunidade de experienciar a
existência. De um lado, as promessas de felicidade,
confundidas com os gozos sensoriais, dão à vida um
colorido que não existe e propõem usufruir-se do prazer até a exaustão, como se a Terra fosse uma ilha de
fantasia.
Embalados pelos muito bem feitos estimulantes de
fuga da realidade, quando as pessoas se dão conta da
realidade, frustram-se e amarguram-se, permitindo-se
a instalação da revolta ou da depressão, tombando no
trágico desar.
Recentemente a mídia apresentou uma nova técnica
de autodestruição, no denominado “clube da baleia
azul”, no qual os candidatos devem expor a vida em
esportes radicais ou situações perigosíssimas, a fim de
demonstrarem força e valor, culminando no suicídio.
Se, por acaso, na experiência tormentosa há um momento de lucidez e o indivíduo resolve parar é ameaçado pela quadrilha de ter a vida exterminada ou algum membro da sua família pagará pela sua desistência.
O uso exagerado de drogas alucinógenas, a liberdade
sexual exaustiva e as desarrazoadas buscas do poder
transitório conduzem à contínua insatisfação e angústia, sendo fatores preponderantes para a covarde conduta.
O suicídio é um filho espúrio do materialismo, por demonstrar que o sentido da vida é o gozo e que, após,
tudo retorna ao caos do princípio.
É muito lamentável esse trágico fenômeno humano,
tendo-se em vista a grandeza da vida em si mesma, as
oportunidades excelentes de desenvolvimento do amor
e da criação de um mundo cada vez melhor.
Ao observar-se, porém, a indiferença de muitos pais
em relação à prole, a ausência de educação condigna
e os exemplos de edificação humana, defronta-se, inevitavelmente, com a deplorável situação em que estertora a sociedade.
Todo exemplo deve ser feito para a preservação do
significado existencial, trabalhando-se contra a ilusão
que domina a sociedade e trabalhando-se pelo fortalecimento dos laços de família, pela solidariedade e pela
vivência do amor, que são antídotos eficazes ao cruel
inimigo da vida – o suicídio!

Que eu continue ...

Que eu continue a acreditar no outro mesmo
sabendo de alguns valores tão esquisitos que
permeiam
o
mundo;
Que eu continue otimista, mesmo sabendo
que o futuro que nos espera nem sempre é
tão
alegre;
Que eu continue com a vontade de viver,
mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, uma lição difícil de ser aprendida;
Que eu permaneça com a vontade de ter
grandes amigos (as), mesmo sabendo que com
as voltas do mundo, eles (as) vão indo embora
de
nossas
vidas;
Que eu realimente sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas
delas são incapazes de ver, sentir, entender
ou utilizar esta ajuda; Que eu mantenha meu
equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios
são inúmeros ao longo do caminho;
Que eu exteriorize a vontade de amar, entendendo que amar não é sentimento de posse,
é
sentimento
de
doação;
Que eu sustente a luz e o brilho no olhar,
mesmo sabendo que muitas coisas que vejo
no
mundo,
escurecem
meus
olhos;
Que eu retroalimente minha garra, mesmo
sabendo que a derrota e a perda são ingredientes tão fortes quanto o sucesso e a alegria;
Que eu atenda sempre mais à minha intuição,
que sinaliza o que de mais autêntico possuo;
Que eu pratique sempre mais o sentimento
de justiça, mesmo em meio à turbulência dos
interesses;
Que eu não perca o meu forte abraço, e o
distribua
sempre;
Que eu perpetue a beleza e o brilho de ver,
mesmo sabendo que as lágrimas também brotam
dos
meus
olhos;
Que eu manifeste o amor por minha família,
mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito para manter sua harmonia;
Que eu acalente a vontade de ser grande,
mesmo sabendo que minha parcela de contribuição
no
mundo
é
pequena;
E,
acima
de
tudo...
Que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte desta maravilhosa teia chamada
vida, criada por alguém bem superior a todos
nós!E que as grandes mudanças não ocorrem
por grandes feitos de alguns e, sim, nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós!
Emmanuel/Chico Xavier
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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

05 Edgard dias abreu

E.S.E. cap. X-itens 9/10 - Argueiro e a trave no olho

12 Jair Cesário jr

Le. Q. 203/205 -parentesco , filiações

19 Jorge Luís Cerqueira

E.s.e. cap. VII -item 13-missão do homem inteligente na
terra

GEORGE ABREU DE
SOUZA

E.S.E. CAP. XI-ITENS 8/10– A LEI DO AMOR

26
Quinta feira_15 Horas
07 FERIADO

FERIADO

14 SONIA LAQUINTINIE

E.S.E. CAP.X-ITENS 1/4-PERDOAI PARA QUE DEUS VOS
PERDOE

21 LUIS MARTINS

LE. q 207/217 –PRECENÇAS FISICAS E MORAIS
E.S.E.CAP.VIII-ITENS 8/10– A VERDADEIRA PUREZA-MÃOS
NÃO LAVADAS

28 CIÇA RODRIGUES

Sábado-10 Horas

02

SILVIA RANGEL

E.S.E.CAP. XIII-ITNS 1/3-FAZER O BEM SEM OSTENTAÇÃO

09

MANOEL MESSIAS

E.S.E. CAP.VII-ITENS 11/12-O ORGULHO E A HUMILDADE

16

FABRICIO H, COSTA

23

ROSA MARTINS

LE. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PLURALIDADE DAS EXISTENCIAS
AS NOVAS FORMAS DE REPRODUÇÃO HUMANA NO ENFOQUE ESPÍRITA

30

MARCIA CORREA

MOMENTOS DE SAÚDE-CAP.5-”AMOR ACIMA DE TUDO”
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

