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EDITORIAL
Sois a luz
“Vós sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz diante dos
homens.” (Mt, 5:14 e 16)

o aparente caos gerado pela necessária transformação. Porém, há muitos outros buscando alternativas religiosas ou filosóficas, que permitam uma vida melhor, mais digna, longe
da turbulência do materialismo, descobrindo em si mesmos
os recursos e as possibilidades para um novo modo de ser e
de viver.
“Vós sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz diante dos homens”,
disse Jesus. Nesse sentido, o trabalho deve ser uma constante naquele que deseja sinceramente
fazer brilhar a luz do Evangelho,
colocando-a de modo que possa
iluminar a si mesmo e a todos que
estejam ao seu redor.
Ainda teremos dias difíceis,
que nos exigirão coragem e dedicação extrema na conquista dos
valores necessários que nos permitirão, com abnegação, espírito
de serviço, estudo, compreensão manter acesa a luz da fé,
tolerância e fraternidade para com todos. O conhecimento e
o estudo sério da Doutrina Espírita irão pavimentar os caminhos para um melhor entendimento dos textos evangélicos,
nos aproximando cada vez mais da Luz Maior que é Jesus.
Das claridades das esferas mais altas, em todos os tempos da humanidade, a luz se espalha por toda a criação divina. Das estrelas mais brilhantes ao singelo vagalume, a luz
orienta os navegantes dos mares bravios e os andarilhos pelas estradas sombrias. Diante desse entendimento, é nosso
dever, como seguidores do Cristo, atender ao Seu amoroso
convite: “Brilhe vossa luz diante dos homens!”

Encontro Literário

Ainda sob as vibrações do III
Congresso Espírita Brasileiro, que
celebrou o centenário de nascimento de Chico Xavier, percebemos que, de fato, algo de diferente
paira no ar de nossos dias. Vivemos
um tempo de mudanças, exigindo
de cada criatura uma nova postura
em relação a si mesma e ao outro,
próximo ou distante.
Uma nova mentalidade está
surgindo graças ao esforço de
muitos Espíritos, “semelhantes a
estrelas cadentes, (que) vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos.”1 São esses
vanguardeiros da luz divina que vêm confirmar a boa nova
dos tempos já chegados. Ao término do III Congresso, o venerando Bezerra de Menezes nos revelou: “Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo
de provas e expiações para o mundo de regeneração.”
Logo, não resta a menor dúvida de que já conquistamos
uma nova etapa no progresso dos mundos. Claro está que as
sutis diferenças entre um mundo e outro só podem ser percebidas pelos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Uma
grande parte da humanidade, ainda mergulhada na frenética
rotina da modernidade, está alheia ao que se passa fora de
seu mundo pessoal e, em vista disso, só consegue enxergar

com Alexandre Costa

“Chico Xavier e as
Obras de André Luiz”
Dia 25 de julho, domingo,
às 16 horas

K ARDEC
De todos os trabalhos a que se
entrega a Humanidade os preferíveis
são os que mais aproximam a criatura de seu Criador, que a põem diariamente e a cada instante em condições
de admirar a obra divina, que saiu e sai incessantemente
de suas mãos onipotentes. É dever do homem prosternar-se
e adorar continuamente Aquele que lhe deu os meios de
se melhorar como Espírito e alcançar, assim, a felicidade
suprema, que é o objetivo final para o qual deve tender.
Se há profissões que, quase exclusivamente intelectuais,
dão ao homem os meios de elevar o seu nível de inteligência, um perigo, um grande perigo se acha ao lado dessa vantagem. Prova a história de todos os tempos em que consiste
esse perigo e quantos males pode engendrar. Sois dotados
de uma inteligência superior: a tal respeito estais mais próximos da Divindade que os vossos irmãos e chegais a negar
a própria Divindade, ou dela fazer uma outra, inteiramente
contrária do que é em realidade! Nunca seria demais repetir, nem jamais se cansar de dizer: o orgulho é o mais
obstinado inimigo do gênero humano. Tivésseis mil bocas
e todas deveriam repetir a mesma coisa incessantemente.

O Evangelho Segundo o Espiritismo, Prefácio

1

Deus vos criou a todos simples e ignorantes; tratai de
avançar em passo tão seguro quanto possível. Isto depende de vós: jamais Deus recusa graça a quem lha pede de
boa-fé. Todos os estados podem igualmente vos conduzir
à meta desejada, se vos conduzirdes conforme o caminho da justiça e se não dobrardes a consciência à vontade dos vossos caprichos. No entanto há estados nos quais
é mais difícil progredir que em outros; assim, Deus levará em conta aqueles que, tendo aceitado como prova
uma posição ambígua, tiverem percorrido sem reagir esse
caminho perigoso ou, pelo menos, tiverem feito todos os
esforços humanamente possíveis para se reerguerem.
Revista Espírita de outubro de 1862

CAMPANHA DO AGASALHO
Continuamos nossa campanha, recebendo cobertores, colchonetes e agasalhos
para nossos irmãos desassistidos.
Ajude você também!

ESTANTE
Páginas de
Espiritismo Cristão
Rodolfo Calligaris
Neste livro, os princípios da Doutrina Espírita são a diretriz segura
do autor para propiciar
ao leitor o melhor entendimento de várias
passagens evangélicas.
A mensagem do
Cristo, à luz da Doutrina
Consoladora, torna-se
clara e compreensível.
Rodolfo Calligaris,
com lógica e bom senso,
aborda, entre outros,
os seguintes temas:
ambição,
egoísmo,
expiações
coletivas, furto, o homem diante da morte, o inferno, a luxúria, males do corpo e medicina da alma.
Páginas de Espiritismo Cristão é obra merecedora de atenta leitura e proveitosa meditação.

ARTIGO
Tarefa Espinhosa
Albucacys Maurício de Paula Filho
Os espíritas que se dedicam um pouco às tarefas espíritas, por terem consciência do trabalho a realizar ou por
terem mais débitos a saldar, podem sentir como são difíceis
e espinhosas essas tarefas.
Caso não tenham bastante perseverança, fé, dedicação e
amor abandonam tudo. Até porque é mais cômodo estar sem
ocupação e responsabilidades a cumprir.
Com tantos ataques em nossa vida, de encarnados e desencarnados, perturbamo-nos e, vez por outra, descontrolamo-nos e lá se vai o tão desejado equilíbrio.
Será que vale a pena continuar com o trabalho? Perguntase o trabalhador.
Para concluirmos de forma sensata e consciente, faz-se
necessário raciocinar, como nos ensina a Doutrina Espírita.
Reflitamos.
Os assédios muitas vezes fazem parte da tarefa, pois tudo
o que representa luz incomoda as trevas, que tudo fazem
para apagar a luz e não deixá-la propagar-se. Os meios e os
instrumento de que se valem são os mais variados. Utilizamse de todos que estão ao nosso redor, até mesmo aqueles aos
quais queremos bem e amamos. Por motivos óbvios, os que
estão ao nosso lado são, às vezes, os mais assediados, a fim
de servirem de intermediários para os Espíritos que desejam
promover nossa desarmonia e desequilíbrio.
Estarmos vigilantes e em prece é o preservativo.
O amor é o antídoto contra qualquer contrariedade e
para qualquer tipo de mal instalado em nós.
Sabendo disso volta a questão: vale a pena continuar na
labuta?
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Sim, sempre vale a pena continuar nas fileiras do bem.
Se superarmos todos os obstáculos, resignadamente, estaremos nos preparando para colher os frutos de nosso trabalho. Pode ser já, nesta jornada, ou na chegada em nossa
verdadeira vida, na pátria espiritual, ou até mesmo em outro
retorno à vida corpórea, neste ou em qualquer outro planeta, adequado ao nosso nível evolutivo.
Os imediatistas querem fazer a colheita hoje. Mas isso
dependerá do mérito de cada um.
Evangelizar e evangelizar-se é, hoje, “tarefa espinhosa”,
mas que muito nos beneficiará, principalmente se atentarmos para as palavras de Jesus: “A felicidade não é deste
mundo”, ou “Eu não vim ao mundo para ser servido, mas
para servir.”
Será que conhecemos tarefa mais espinhosa do que a de
Jesus, neste planeta há dois mil anos? Assim, continuemos
o trabalho de união dos espíritas em torno dos princípios
básicos da Doutrina Espírita, atendendo às necessidades de
todos à nossa volta e a unificação virá com o tempo. É claro!
Fonte : Revista Reformador de junho de 2001.

DIA DA FAMÍLIA
No dia 16 de maio, realizamos o nosso encontro anual
sobre o “Dia da Família”. Fizemos um estudo sobre o tema
“A Reencarnação Fortalece os Laços de Família”, do livro
O Evangelho Segundo o Espiritismo, nos diferentes níveis da
Infância, com dinâmicas diferenciadas.
O objetivo do encontro foi permitir a todos uma reflexão
sobre o que dizem os Espíritos em relação aos valores que
os membros de uma família devem cultivar para o fortalecimento dos laços familiares. Assim, além de ressaltarmos
a importância da oportunidade da reencarnação, conversamos, fraternalmente, sobre a amizade, o perdão, a renúncia,
a afetividade, a paciência, a indulgência, a obediência, a
piedade e o respeito, entre outros.
Neste trabalho, os pais e jovens reuniram-se em pequenos
grupos, para em seguida, fazerem a conclusão do tema com
a nossa querida Rosana Cruz, num momento de muita emoção, paz e
fraternidade.
C o n cluindo esta
manhã de
muita reflexão, todos
puderam
participar
do abraço
final, simb oliz and o
um grande
laço fraterno na família. Ao final, foi servido um delicioso
lanche preparado pela equipe de alimentação.
A todos que colaboraram neste Evento, os nossos agradecimentos e o desejo de muita paz e alegria!

ENCONTRO DE PARTICIPANTES DO ESDE
QUANDO JESUS FOI MAIOR?
DIA 8 DE JULHO - 5ª FEIRA, ÀS 19H 30 MIN
Contamos com sua presença!

DEAP
Da Importância dos Pais e Responsáveis
na Evangelização Espírita
Sabemos da importância da educação, principalmente
quando ela tem as suas raízes com base no Evangelho de
Jesus, fazendo brilhar em nossos corações os sentimentos
que irão nortear a transformação das sociedades terrestres
para uma nova Humanidade.
Bezerra de Menezes alerta para prosseguirmos na tarefa da Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, orienta os
pais espíritas que não descuidem de aproximar seus filhos
dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do
jovem diante do porvir. Lamenta que haja pais espíritas que,
erroneamente, têm deixado, em nome da liberdade e do
livre-arbítrio, que os filhos avancem na idade cronológica
para então escolherem este ou aquele caminho religioso...
Tal medida tem gerado sofrimento e desespero, luto e mágoa, inconformação e dor, porque, uma vez perdido o ensejo
educativo na idade propícia à sementeira evangélica, os corações se mostram endurecidos..., desperdiçando-se valioso
período de ajuda e orientação.
Enfatizamos que a participação dos pais e responsáveis
no estudo do Evangelho, principalmente junto aos filhos,
torna-se um fator de motivação para toda a família, que favorece o diálogo, facilita a compreensão da Doutrina Espírita, cria um ambiente propício à presença dos bons espíritos,
os quais colaboram no entendimento, no fortalecimento da
fé e da coragem para enfrentar os desafios que a vida nos
impõe.
Nosso Grupo de Estudos dos Pais, aos domingos pela
manhã, conta com a participação de 25 pais e responsáveis, todos com filhos e netos distribuídos nas turmas de
maternal, infância e jovens, todos empenhados nos estudos
do Evangelho Segundo o Espiritismo, o que nos proporciona
bastante alegria!
Venha conhecer o nosso trabalho aos domingos, as
9h20min. Jesus aguarda!
Fonte: O Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec.
(Transcrita da Separata do Reformador, 1985).

MENSAGEM FR ATERNA

DAPSE
A atuação do Departamento de Assistência e Promoção
Social Espírita da Sociedade Espírita Jorge vai muito além da
mera distribuição de cestas básicas para as famílias carentes.
Em nossa Casa, a prática da beneficência também é realizada por meio de:
•
•
•

•

•
•

•
•
•

palestras: com temas de interesses dos assistidos e
ministradas antes da distribuição das cestas com alimentos;
aulas de informática: ministradas por professores voluntários;
apoio escolar: importante programa de estudos e
orientação didática, realizado aos sábados, e oferecido a crianças matriculadas em colégios da rede
pública;
apoio às gestantes: curso de orientação básica à gestante, com doação de enxoval de bebê ao final do
curso confeccionado por nossas costureiras voluntárias;
assistência jurídica: orientação realizada por advogados voluntários;
lactário: programa de atendimento a crianças de 0 a
2 anos de idade, com a doação de arroz, feijão, leite,
açúcar e farinha de amido. Este programa é mantido
por padrinhos que se responsabilizam pela doação a
cada criança;
s.o.s: fornecimento emergencial de gêneros alimentícios, roupas, sapatos, roupas de cama e outros objetos a pessoas carente;
consultas médicas: realizadas por médicos voluntários;
assistência odontológica: por dentistas voluntários
em sistema de adoção.

Para a realização de todas essas atividades, contamos
com a colaboração de prestimosos voluntários que, de forma direta ou indireta, nos auxiliam na manutenção deste
importante trabalho.
Se você também deseja fazer parte desta caravana de
amor, basta procurar nossa secretaria, localizada no térreo
de nossa Casa.
Muita paz!

Auta de Souza

NOTÍCIAS

Meu irmão: tuas preces mais singelas
São ouvidas no espaço ilimitado,
Mas sei que às vezes choras, consternado,
Ao silêncio da força que interpelas.

Da SEJ

Volve ao teu templo, interno abandonado,
- a mais alta de todas as capelas E as respostas mais lúcidas e belas
Hão de trazer-te alegre e deslumbrado.
Ouve o teu coração em cada prece.
DEUS responde em ti mesmo e te esclarece
Com a força eterna da consolação;
Compreenderás a dor que te domina,
Sob a linguagem pura e peregrina
Da voz de DEUS, em luz de redenção.
Do livro “Parnaso de Além Túmulo”. Psicografia de Francisco
Cândido Xavier

Julho
08 – Encontro de participantes do ESDE
25 – Encontro literário

Movimento Espírita
Julho
10 – Seminário Espiritismo e Educação – módulo 2 –
CEERJ
Agosto
08 – Seminário Espiritismo e Educação – módulo 3 –
CEERJ
15 - 3º Encontro de Jovens Espíritas - MARICÁ
29 - Encontro Estadual do ESDE - CEERJ
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ATIVIDADES
Segunda-feira
(privativa aos
médiuns)

são, Psicografia, Auxílio espiritual, Prece,
Irradiação, Curso de Acesso ao Desenvolvimento, Educação Mediúnica

VISITE A NOSSA LIVRARIA!

14 - Atendimento Fraterno
15h - Reunião Pública: Estudo das obras

DESCONTO EM TODOS OS TÍTULOS

de André Luiz e do livro “Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda”, de
Joanna de Angelis
16h - Passes
18h - Esperanto - Grupo de Estudo e
de Conversação

Terça-feira

PALESTR AS
TERÇAS-FEIRAS, às 15 horas
JULHO
06 - Sônia Arenaro - Os Mensageiros - André Luiz
13 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia
Profunda - Joanna de Ângelis
20 - Sônia Arenaro - Os Mensageiros - André Luiz
27 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia
Profunda - Joanna de Ângelis
AGOSTO
03 - Sônia Arenaro - Os Mensageiros - André Luiz
10 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia
Profunda - Joanna de Ângelis
17 - Sônia Arenaro - Os Mensageiros - André Luiz
24 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia
Profunda - Joanna de Ângelis
31 - Sônia Arenaro - Os Mensageiros - André Luiz

15h - Grupo da Costura
19h45 - Estudo Doutrinário
20h20 - Reuniões mediúnicas: Desobses-

15h - Grupo da Costura
18h30 - Estudo Sistematizado da Doutrina
Quarta-feira

Espírita (ESDE)
20h - Reunião Pública, Evangelização
Infantil
21h - Passes

Quinta-feira

19h30 - Estudo Sistematizado da Doutrina

Sexta-feira

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

Espírita (ESDE)

9h

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

Sábado

9h30 - Evangelização Infantil, Reunião da

Domingo

Mocidade, Reunião da Família

QUARTAS-FEIRAS, às 20 horas
JULHO
07 - Joaquim Mentor Junior – Deus - Gen, cap. 2
14 - Sônia Formiga - O bem e o mal - Gen, cap. 3
21 - Aloisio Ghiggino - Vida universal - Gen, cap.6 - it.53-60
28 - Eduardo Barros - Poder da fé - ESE, 18, item 1
AGOSTO
04 - Nadja do Couto Valle – Tema Livre
11 - Ana Cristina Hildebrandt - Espiritismo e Espiritualismo –
LE Introdução
18 - Nelson Braga - Felicidade e infelicidade relativas - LE,
920
25 – A Confirmar - A fé humana e a fé divina - ESE, cap. 19,
item 12

SEXTAS-FEIRAS, às 19:45 horas
JULHO
02 - Angélica dos Reis - Carregar a cruz - ESE, 24, item 17
09 - Laura Galvão - Ajuda-te, e o céu te ajudará - ESE, 25,
item 1
16 - Aloysio Furtado - Observai os pássaros do céu - ESE, 25,
item 6
23 - Helio Machado - Não vos inquieteis pela posse do ouro ESE, 25, item 9
30 - Zaira Machado - Dom de curar - ESE, 26, item 1
AGOSTO
06 - Vicente Oliveira - Preces pagas - ESE, 26, item 3
13 - Wanda Ferreira - Mercadores expulsos do templo - ESE,
26, item 5
20 - Jurceia Sampaio - Mediunidade gratuita - ESE, 26, item 7
27 - Juvenil Sampaio - Qualidades da prece - ESE, 27, item 1
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