
TRANSFORMAÇÃO PELO 
NATAL 
“Porque já é manifesto 

que sois a carta do Cristo, 
ministrada por nós, e escri-
ta, não com tinta, mas com 
o Espírito de Deus Vivo, 
não em tábuas de pedra, 
mas nas tábuas de carne 
do coração.” (II Cor, 3:3)

Apesar do avanço tecnológico e 
científico dos tempos modernos, o 
homem ainda vive o mesmo quadro 
de conflitos existenciais gerados pe-
los sentimentos egoicos, que o torna 
prisioneiro de si mesmo, uma vez que 
se faz o centro do Universo. O mundo 
espiritual não faz parte de suas ideias 
e pensamentos e deixa-se atrair pelas 
questões sociais, econômicas e políti-
cas, fazendo delas o fim de sua vida. 

No entanto, Jesus, esse grande, 
esquecido de muitos, acompanha a cada uma de suas ove-
lhas, mesmo as mais afastadas, aguardando o momento 
do amadurecimento que trará a compreensão da verdade, 
modificando-lhes, assim, o modo de pensar e de sentir.  

São seres ainda de caráter endurecido, cultivando a in-

credulidade e o prazer a qualquer preço, imaginando-se 
poderosos e imunes à lei. Porém, chega o momento quan-
do a Vida diz ‘basta’ e começa o caminho de volta de so-
frimentos educadores, que têm como finalidade promover 

o despertamento do ser para a vida 
maior. Jesus sempre acompanha a tra-
jetória de progresso que todos são fa-
dados a alcançar. É o instante do re-
encontro da ovelha com o seu Pastor.

Ontem como hoje, o Amigo Divino en-
volve cada criatura com o mesmo amor. 
Seu Evangelho é um canto de alegria e de 
esperança, proporcionando grande con-
forto para quem o lê, pois ali está a água 
viva de que falou à mulher samaritana.  

A cada ano, o mundo cristão come-
mora o Natal distanciado do verdadeiro 
sentido desta data. Mas, apesar da onda 
de consumismo, é um tempo em que 
as pessoas estão envolvidas pelo sen-
timento de alegria e de fraternidade. 

Então, que neste Natal todos pos-
sam aproveitar essa atmosfera em que 
o Cristo Jesus é lembrado de alguma 
forma para uma aproximação maior 
com o Amigo de sempre, pedindo a Ele 
a misericórdia para todos e as bênçãos 
para os que ainda não O conhecem 
ou que se afastaram de Seu convívio. 

Que este seja não mais um Natal, mas sim uma épo-
ca de transformação profundas e permanentes, onde 
o contato com o Mestre nos faça viver a Sua mensa-
gem e para que venhamos a ser, como nos ensina Pau-
lo, “a carta do Cristo escrita nas tábuas do coração.”

KARDEC

 

Espíritas! sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-
vos dignos da gloriosa missão, cujos primeiros frutos já 
recolheis. Pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por 
exemplos; procedei de modo que, em se vos vendo, não 
possam dizer que as máximas que ensinais são palavras 
vãs em vossos lábios. A exemplo dos apóstolos, fazei mi-
lagres, porquanto Deus vos concedeu esse dom; não mila-
gres para ferir os sentidos, mas milagres de caridade e de 
amor. Sede bons para com vossos irmãos; sede bons para 
com todos; sede bons para vossos inimigos! Como os após-
tolos, expulsai os demônios, pois, para isso, tendes o poder, 
e eles pululam em redor de vós: os demônios do orgulho, 
da ambição, da inveja, do ciúme, da cupidez, da sensuali-
dade, que insuflam todas as paixões más e semeiam entre 
vós o pomo da discórdia. Expulsai-os de vossos corações, a 
fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos 
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corações alheios. Fazei esses milagres: Deus vos abenço-
ará e as gerações futuras vos bendirão, como as de hoje 
abençoram os primeiros cristãos, muitos dos quais revi-
vem entre vós para assistir e concorrer para o coroamen-
to da obra do Cristo. Fazei esses milagres e vossos nomes 
serão inscritos gloriosamente nos anais do Espiritismo(...) 

Discurso pronunciado nas reuniões gerais dos espíri-
tas de Lyon e Bordeaux,  Viagem Espírita em 1862, FEB.
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ESTANTE
Espiritismo e Ecologia

De André Trigueiro

O que o Espiritismo e a 
Ecologia têm em comum? 

O leitor se surpreenderá 
com as muitas afinidades exis-
tentes entre essas duas áreas 
do conhecimento que surgem 
na mesma região do planeta 
há aproximadamente 150 anos, 
e que hoje despertam interes-
se e curiosidade crescentes. 

Espíritas e ecologistas utili-
zam a visão sistêmica para de-
fender a biodiversidade, o uso 

sustentável dos recursos naturais, o consumo consciente, a 
primazia dos projetos coletivos em detrimento do individua-
lismo. São tantas as afinidades que certas obras espíritas po-
deriam perfeitamente embasar alguns postulados ecológicos.

MENSAGEM DE NATAL*

FESTA DE NATAL 
(Sociedade Espírita de Tours, 24 de de-

zembro de 1862. - Médium, Sr. N...)

Esta noite que, no mundo cristão, se festeja o Nas-
cimento do Menino Jesus; mas vós, meus irmãos, deveis 
também vos rejubilar e festejar o nascimento da nova 
Doutrina Espírita. Vê-la-eis crescer como essa criança; 
virá, como ela, esclarecer os homens e lhes mostrar o ca-
minho que devem percorrer. Logo vereis os reis, como 
os magos, virem, eles mesmos, pedir a esta Doutrina 
os recursos que não encontram mais nas idéias antigas.

Não vos trarão mais o incenso e a mirra, mas se proster-
narão de coração diante das idéias novas do Espiritismo. Não 
vedes já brilhar a estrela que deve guiá-los? Coragem, pois, 
meus irmãos; coragem, e logo podereis com o mundo intei-
ro celebrar a grande festa da regeneração da Humanidade.

Meus irmãos, por muito tempo guardastes em vosso cora-
ção o germe dessa doutrina; mas hoje eis que ele aparece à luz 
com o apoio de um tutor solidamente plantado e que não dei-
xará curvar seus fracos ramos; com esse apoio providencial, 
crescerá dia a dia e se tornará a árvore da criação divina. Des-
sa árvore recolhereis frutos que não conservareis só para vós, 
mas para vossos irmãos que terão fome e sede da fé sagrada. 
Oh! então, apresentai-lhes esse fruto, e exclamai do fundo do 
vosso coração: “Vinde, vinde partilhar conosco o que alimen-
ta o nosso espírito e alivia as nossas dores físicas e morais.”

Mas não esqueçais, meus irmãos, que Deus vos fez le-
vantar o primeiro germe; e esse germe cresceu e se tornou 
já uma árvore própria para dar seu fruto. Restar-vos-á al-
guma coisa, são esses caules que podereis transplantar; 
mas antes, vede se o terreno ao qual confiais esse ger-
me não esconde, sob seu leito aparente algum verme ro-
edor que poderia devorar o que vos confiou o Mestre.

SÃO LUÍS
*Texto extraído da Revista Espírita de abril de 1863

ARTIGO
Uma Nova Era de Amor

Alirio Cerqueira Filho*

Há dois mil anos  uma estrela brilhou intensamen-
te nos céus do Planeta. Os astrônomos e cientistas ain-
da não chegaram a uma conclusão razoável sobre sua 
origem e natureza. Contudo, seja qual for a sua procedên-
cia e até mesmo a sua essência, o fato é que nossos co-
rações compreenderam a mensagem que ela nos trouxe.

A estrela da anunciação veio revelar ao mundo a chegada 
de Jesus, o Senhor do Amor e da Vida. Veio dizer-nos que depois 
Dele nunca mais seríamos os mesmos; a ponto de vermos nossa 
história dividida em dois grandes períodos: antes e depois Dele.

Hoje dois milênios depois da passagem do Cristo 
pela Terra, nós que penetramos na intimidade do áto-
mo e nos lançamos para as imensidões das galáxias ain-
da nos encontramos ansiosos e inseguros, porque nos 
distanciamos de nosso roteiro original que é o amor.

Em pleno terceiro milênio, no limiar de uma Nova Era, é 
preciso que busquemos experimentar o amor para a conquis-
ta da felicidade, da plenitude e da paz que todos anelamos.

E fundamental que iniciemos de fato esta era nova a par-
tir de ações realizadas em nossos corações. Cantemos inten-
samente a mensagem ensinada pelo Grande Mestre de Amar 
a Deus e ao próximo como a nós mesmos que ressoa des-
de tempos imemoriais por toda parte e em todos os seres. 

Somente por meio da vivência deste amor canta-
do pelo Mestre dos mestres é que poderemos ter um ter-
ceiro milênio mais feliz, onde a criminalidade, a fome, 
as guerras, as drogas, os desastres ecológicos, en-
fim toda violência contra o Ser Humano e a nature-
za sejam banidos definitivamente do nosso Planeta. 

Sabemos que esta será uma tarefa muito difícil e que 

dependerá da contribuição de cada um, por menor que seja, 
pois como atesta uma das maiores vozes que cantou o amor 
ensinado pelo Mestre neste século, Madre Tereza de Calcutá, 
que quando desafiada por um jornalista, dizendo a ela que o 
seu trabalho era uma gota d’água no oceano, respondeu com 
imensa sabedoria: “Eu sei que o trabalho que realizo é uma 
gota d’água no oceano, mas sem ele o oceano seria menor”.  

A tão esperada era de regeneração do plane-
ta não será uma dádiva dos céus, mas uma  constru-
ção de todos nós, que necessitará de muitas gotas 
d’água, neste oceano imenso das necessidades humanas.

* Orador espírita, médico e autor de várias obras, 
dentre elas “Jesus e Kardec” e “Psicoterapia à Luz do 

Evangelho de Jesus”.
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DAPSE 
“A caridade é o processo de somar ale-

grias, diminuir males, multiplicar esperan-
ças e dividir a felicidade para que a Terra 
se realize na condição do esperado Reino 
de Deus - Emmanuel”

Estamos nos aproximando do fim de mais um ano, que, 
cada vez mais parece-nos passar com maior velocidade. Ou-
vimos falar de corrupções, agressões, desrespeitos e catás-
trofes naturais que chegam arrasando tudo.

 Dizem os pessimistas: “sinais dos tempos”. Todavia, 
a Doutrina Espírita nos ensina de forma diferente: diz-nos que 
estamos em constante evolução. Todos temos problemas, di-
ficuldades e desafios a vencer. E nós do DAPSE procurado 
não nos deixar vencer pelo pessimismo, buscamos vencer os 
desafios com nosso conhecimento doutrinário, colaborando 
com nossos irmãos, aliviando suas dores morais e suas neces-
sidades materiais, levando-lhes a ajuda necessária, buscando 
minorar suas dores e amarguras.

 E assim trabalhamos durante este ano de 2009, dis-
tribuindo os alimentos às famílias por nós cadastradas, os en-
xovais de recém-nascidos, realizando o atendimento médico 
e o apoio escolar, além de outras atividades afins.

 Ao finalizar mais um ano de trabalho, queremos 
agradecer mais uma vez a você que, confiando em nosso tra-
balho, nos ajudou durante todo esse tempo, se preocupando 
juntamente conosco, com cada família de nossa comunidade, 
doando alimentos, enxovais, remédios, fraldas, brinquedos, 
etc.

 A você, querido amigo, benfeitor, voluntário, o nos-
so agradecimento pela presença, apoio, carinho e contribui-
ção em nossos trabalhos, partilhando do nosso sonho de um 
mundo mais justo e fraterno. Rogamos a Jesus proteção e 
amparo para você e sua família.

 Desejamos que seu Natal seja repleto de bênçãos e 
paz!

DEAP
Dia de Kardec 
 
No dia 4 de outubro, a SEJ, por meio do Departamento de 

Evangelização Antonio de Pádua (DEAP), realizou o Encontro 
denominado “Dia de Kardec”. Esse evento vem sendo realiza-
do anualmente com o objetivo de homenagear Allan Kardec, 

com estudo e apre-
sentação de temas 
ligados ao traba-
lho do Codificador. 
Além disso, propor-
ciona, a oportunida-
de de momentos de 
estudo da Doutrina 
Espírita e de gran-
de confraternização 
dos grupos que com-
põem o DEAP – In-
fância, Juventude e 

Pais. 
O tema deste ano foi: “O sonho de Kardec: Liberdade, 

Igualdade, Fraternidade”. Com base no tema, todos refle-
tiram sobre como pequenas ações cotidianas favorecem a 
transformação da Humanidade, como sonhado por Kardec e 
seus colaboradores. 

Foi um Encontro recheado de emoção, alegria e fraterni-
dade, em que crianças, jovens e adultos puderam compre-
ender a tarefa mis-
sionária de Kardec, 
viajando na história 
desde a Revolução 
Francesa aos dias 
atuais.

No encerramen-
to do Encontro, 
uma linda bandeira 
foi construída pelos 
evangelizandos,  o 
que simbolizou  nos-
sa contribuição para 
a concretização do sonho de Liberdade, Igualdade, Fraterni-
dade.

Ao final, a Equipe de alimentação do DEAP nos convidou 
para um delicioso lanche.

Despedimo-nos, deixando um convite aos pais e respon-
sáveis para que venham participar dos nossos estudos, tra-
zendo seus filhos – crianças e jovens – para as reuniões de 
Evangelização, que são realizadas nas quartas-feiras, nos sá-
bados e domingos!

Muita paz!
Equipe DEAP

NOTÍCIAS 
Da SEJ

Novembro
3 a 6 – Bazar de pechincha - Laranjeiras
14 e 15 – Bazar de Natal 
Dezembro
5 – Encerramento das atividades do ESDE
13 – Encerramento das atividades de Evangelização
21 – Confraternização de Natal dos trabalhadores
25 – Palestra de Natal

Movimento Espírita
Novembro
1 e 2 – II Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro
2 - Campanha Esclarecimento sobre a Morte – Cemitério Ca-
tumbi - 12º CEU
14 a 16 - Reunião do Conselho Federativo Nacional/FEB- Bra-
sília
29 – VIII Fórum de Coordenadores de CEU – CEERJ
30 - Reunião do CEEU / CEERJ

Dezembro
6 – XVI Encontro Estadual Esperantista Espírita do Rio de Ja-
neiro – CEERJ

“Verdadeiramente, homem de bem 
é o que pratica a lei de justiça, amor 
e caridade,na sua maior pureza. Se 
interrogar a própria consciência so-

bre os atos que praticou, perguntará se não 
transgrediu essa lei, se não fez o mal, se 
fez todo o bem que podia, se ninguém tem 
motivos para dele se queixar, enfim se fez 
aos outros o que desejara que lhe fizessem.  
(O Livro dos Espíritos - comentários à questão 918 - 
Allan Kardec)
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ATIVIDADES

Segunda-feira
(privativa aos 
médiuns)

15h - Grupo da Costura
19h45 - Estudo Doutrinário
20h20 - Reuniões mediúnicas: Desobses-
são, Psicografia, Auxílio espiritual, Prece, 
Irradiação, Curso de Acesso ao Desenvolvi-
mento, Educação Mediúnica  

Terça-feira

14 - Atendimento Fraterno
15h - Reunião Pública: Estudo das obras 
de André Luiz e do livro “Jesus e o Evan-
gelho à Luz da Psicologia Profunda”, de 
Joanna de Angelis
16h - Passes
18h - Esperanto - Grupo de Estudo e 
de Conversação

Quarta-feira

15h - Grupo da Costura
18h30 - Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita (ESDE)
20h - Reunião Pública, Evangelização 
Infantil 
21h - Passes

Quinta-feira 19h30 - Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita (ESDE)

Sexta-feira
18h45 - Atendimento Fraterno
19h45 - Reunião Pública
20h30 - Passes, Tratamento Espiritual

Sábado
9h - Trabalhos de Assistência e Promoção 
Social Espírita, Evangelização Infantil, 
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
(ESDE)

Domingo 9h30 - Evangelização Infantil, Reunião da 
Mocidade, Reunião da Família

Presidente Zaira Machado de Andrade

Vice-Presidente Wanda Patrocínio Ferreira

1º Secretário André Luiz F. de Almeida

2º Secretário Sandra Infurna

1º Tesoureiro Joaida Pinheiro da S. Torres

2º Tesoureiro Valnei do Prado Costa

Dir.Patrimônio Hélio Machado

Colaboradores: Felipe/Cláudio/Ana/Gisele/Pedro Ivo

Expediente Sociedade Espírita Jorge

Departamento de Divulgação

PALESTRAS
TERÇAS-FEIRAS, às 15 horas

NOVEMBRO
03 - Sônia Arenaro - Missionários da Luz - André Luiz
10 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da Psico-
logia Profunda - Joanna de Ângelis
17 - Sônia Arenaro - Missionários da Luz - André Luiz
24 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da Psico-
logia Profunda - Joanna de Angelis

DEZEMBRO
01 - Sônia Arenaro - Missionários da Luz - André Luiz
08 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da Psico-
logia Profunda - Joanna de Ângelis
15 - Sônia Arenaro - Missionários da Luz - André Luiz
22 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da Psico-
logia Profunda - Joanna de Angelis
29 - Sônia Arenaro - Missionários da Luz - André Luiz

QUARTAS-FEIRAS, às 20 horas

NOVEMBRO
04 – Sônia Arenaro – O bem e o mal – LE, 629
11 – Wilta da Silva  - Parábola do bom samaritano – ESE, 
cap. 15, item 1
18 - Joaquim Mentor Junior – O paraíso perdido - GEn 
cap. XII - item 13
25 – Jorge Damas - Tema livre

DEZEMBRO
02 – Milton Menezes – Tema livre
09 – Maria Gilnei – Tema livre 
16 - Álvaro Chrispino – Tema livre
23 – Eduardo Guimarães - Tema livre
30 – Zaira Machado – Tema livre

SEXTAS-FEIRAS, às 19:45 horas

NOVEMBRO
06 – Wanda Ferreira – A beneficência – ESE, cap. 13, it. 
11
13 – Hélio Machado – Benefícios pagos com a ingratidão  
–ESE, cap. 13, it. 19
20 – Zaira Machado – Quem é minha mãe e quem são 
meus irmãos? - ESE, cap. 14, it. 5
27 – Vicente Oliveira – A parentela corporal e a paren-
tela espiritual - ESE, cap. 14, it. 8

DEZEMBRO
04 – Sérgio Tomaz – A ingratidão dos filhos e os laços de 
família – ESE, cap. 14, it. 9
11 – Hélcio Sampaio – Parábola do bom samaritano – 
ESE, cap. 15, it. 1
18 – Jurceia Sampaio – Necessidade da caridade segun-
do S. Paulo – ESE, cap. 15, it. 6

VISITE A NOSSA LIVRARIA!
DESCONTO EM TODOS OS TÍTULOS

Sociedade Espírita Jorge
Rua Luís Barbosa, 36
Vila Isabel - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP 20560-010
Fones: (21) 2578-9851 e (21) 2576-4646
E-mail: cartas@sej.org.br
Boletim “O Mensageiro da SEJ”: boletim@sej.org.br

RÁDIO RIO DE 
JANEIRO

AM 1400 Mhz

www.radioriodejaneiro.am.br


