O MENSAGEIRO DA SEJ
Boletim de Divulgação da Sociedade Espírita Jorge • Nº 116 • 5º Bimestre de 2010
Disponível também em www.sej.org.br

EDITORIAL
Eterna Primavera
“Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados.”- Mateus, 5:4
Logo após este inverno, chegará a
primavera, anunciando um tempo de
flores! Ouvimos muito próximo o canto das aves a construir o ninho para
receber a vida. Assim é a primavera,
em que a vida refloresce e as cores se
tornam mais vibrantes. Sente-se no ar
o perfume variado das flores e nova
alegria surge, naturalmente, no coração
humano. A Natureza nos fala de Deus,
despertando, em todos, novos sentimentos de fraternidade e solidariedade.
Diz-nos Amélia Rodrigues que “Jesus prossegue sendo a eterna Primavera
porque todos anelamos.” Por isso, a
cada novo ciclo primaveril, sentimos –
mais do que ouvimos - uma voz que fala
à nossa alma ainda juvenil, ansiando pelos momentos de vida plena e pela “água
viva” que mate a intensa sede de amor.
Para nós que vivemos as aflições do mundo, Jesus traz a mensagem de esperança, de
alento, para “os que esperam passar este inverno”, fortalecendo a alma cansada e atribulada, renovando o bom
ânimo e a coragem incessante para a boa luta diária.
O Amigo Incomparável, conhecendo como ninguém as di-

K ARDEC
O Espiritismo vem, na época
predita, cumprir a promessa do
Cristo: preside ao seu advento o
Espírito de Verdade. Ele chama os
homens à observância da lei; ensina
todas as coisas fazendo compreender o
que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: “Ouçam
os que têm ouvidos para ouvir.” O Espiritismo vem abrir os
olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias; levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos
mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos
deserdados da Terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores.
Disse o Cristo: “Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados.” Mas, como há de alguém sentir-se ditoso por
sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação
da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares
que produzem a cura e como meio de depuração que garante
a felicidade nas existências futuras. O homem compreende

ficuldades em que se enredam os homens, presos, em grande
número, às próprias armadilhas em função do envolvimento inferior, providencia para cada um o remédio adequado
a cada situação, com o objetivo de libertar suas ‘ovelhas
perdidas’ do emaranhado em que se envolveram, em virtude do afastamento das leis divinas.
Ontem, como hoje, Jesus é o
mesmo. Permanece distribuindo as
bênçãos a todos os corações, a fim
de que nenhuma ovelha se perca.
Afirmou-nos Bezerra de Menezes que “Soam, na Espiritualidade
Superior, os clarins que anunciam a
grande transição. Nem tudo, porém,
são trevas e sofrimentos”, demonstrando que, felizmente, muitos são
os corações que já escolheram um
caminho diferente favorecendo a implantação do Reino de Deus na Terra.
O Espiritismo, bebendo na fonte
cristalina do Evangelho, nos traz o
Consolador para os homens de hoje,
ainda tão atribulados pelos conflitos do Espírito ainda invigilante.
Em tempos de eterna primavera, Jesus é o sol de nossas almas que, desde sempre e até os
dias de hoje, nos convida: “Vinde a mim, vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.”
Fontes: Quando Voltar a Primavera, Amélia Rodrigues/Divaldo
P. Franco; Mensagem: Bezerra de Menezes/Divaldo P. Franco
(CFN-FEB, nov/2009)

que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este
lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o
obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente
não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as
coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no
vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a
perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a
resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho.
Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o
homem saiba donde vem, para onde vai e por que está na
Terra; atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e
consola pela fé e pela esperança.
Fonte: O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. VI,
Allan Kardec

ESTANTE
O Evangelho Segundo o
Espiritismo
Allan Kardec
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
é um dos cinco livros
que constituem a Codificação Espírita, conjunto de ensinamentos transmitidos por
Espíritos
Superiores,
organizados e comentados por Allan Kardec. Esta obra encerra
a essência do ensino
moral de Jesus e por
isso, constitui o abrigo onde os adeptos de todas as religiões – e mesmo os que
não têm religião – podem reunir-se, porquanto oferece um
roteiro seguro para a nossa reforma íntima, objetivo apontado pelo Cristo como indispensável para alcançarmos a
felicidade vindoura, a paz interior, essa conquista que somente a observância plena das leis divinas pode proporcionar ao Espírito na sua caminhada evolutiva para Deus.
Você pode adquirir esta e as demais obras de Allan Kardec em nossa livraria, localizada no térreo de nossa casa.

Quero lembrar, ainda, que no livro de nossa autoria Entusiasmo para Viver e ser mais Feliz, apresento uma “receita para a felicidade”, além de uma série de sugestões para
qualquer pessoa sair da “fossa” e despertar para a vida. Uma
delas é aceitar resignadamente tudo quanto Deus nos dá para
o nosso progresso espiritual, desde o corpo físico enfermo,
uma família de convivência difícil, e tantas outras dificuldades. Isso não significa que devemos nos acomodar, mas
sim trabalhar sempre para melhorar e progredir, mantendo
resignação e fé, sem reclamar jamais.
Outra sugestão para sermos felizes, é claro, em termos
relativos, é aceitar as pessoas do nosso convívio como são,
como vivem, sem exigir que elas se modifiquem à força de
nossa vontade e querer, pois cada pessoa tem a sua própria
individualidade. O fato é que cada uma delas tem seu modo
de ser, sua crença religiosa e seu próprio comportamento,
diferente do nosso. Há muita gente infeliz, por não entender
que cada criatura está situada num degrau evolutivo. Enfim,
recordemos mais uma vez a mensagem de Jesus apresentada
no inicio deste texto: “No mundo tereis aflições, mas tende
bom ânimo, eu venci o mundo”.
Artigo gentilmente cedido por Gerson Simões Monteiro - VicePresidente da FUNTARSO. E-mail: gerson@radioriodejaneiro.am.br
(adaptado para publicação neste boletim).

MENSAGEM FR ATERNA
Jesus
Alberto de Oliveira

ARTIGO
Espiritismo: o Consolador prometido por
Jesus
Gerson Simões Monteiro
A mensagem de Jesus mais confortadora, no meu modo
de entender, é quando Ele dirige-se aos seus discípulos, diz:
“No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci
o mundo” (João, 16:33). Estas palavras servem de verdadeira
injeção de confiança para quem está sentindo desânimo, ou
perda do prazer na vida, em razão da morte de um ente
querido, da separação conjugal, da perda de emprego, ou de
quaisquer outros tipos de perda.
Na verdade, quem não sofre neste mundo, quem não passa por momentos difíceis na vida? Porém, para vencermos
essas tribulações que nos levam a um estado depressivo, é
preciso, segundo o Cristo, mantermos o bom ânimo. E a primeira coisa a fazermos é orar a Deus com toda fé e sinceridade, pedindo forças e coragem para prosseguir vivendo com
entusiasmo e esperança no futuro, pois o Pai Celestial nunca
está pobre de misericórdia.
A Doutrina Espírita, como o Consolador Prometido por Jesus, também nos conforta muito, pois ele explica claramente
de onde viemos, o que estamos fazendo na Terra, porque
sofremos, e para onde iremos depois da desencarnação. Com
relação aos nossos sofrimentos aqui nesse mundo, entendemos perfeitamente, através do Espiritismo, a Lei de Ação e
Reação, isto é, sofremos em razão de erros cometidos nesta
própria encarnação ou em vidas passadas. Sobre isso você
poderia encontrar maiores explicações em O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo V, itens 4,5 e 6 (Causas anteriores e Causas atuais das aflições).
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Quanta vez, neste mundo, em rumo escuro e incerto,
O homem vive a tatear na treva em que se cria!
Em torno, tudo é vão, sobre a estrada sombria,
No pavor de esperar a angústia que vem perto!...
Entre as vascas da morte, o peito exangue e aberto,
Desgraçado viajor rebelado ao seu guia,
Desespera, soluça, anseia e balbucia
A suprema oração da dor do seu deserto.
Nessa grande amargura, a alma pobre, entre escombros,
Sente o Mestre do Amor que lhe mostra nos ombros
A grandeza da cruz que ilumina e socorre;
Do mundo é a escuridão, que sepulta a quimera...
E no escuro bulcão só Jesus persevera,
Como a luz imortal do amor que nunca morre.
(Texto extraído do livro “Parnaso de Além Túmulo”, psicografado
por Francisco Cândido Xavier)

SEJA UM ASSOCIADO DA SEJ!
Ajude nossa Casa a continuar o trabalho
de auxílio tornando-se um associado.
Sua contribuição será essencial para a
manutenção dos trabalhos de
beneficência.
Maiores informações na secretaria, localizada no térreo.

DEAP
Quem foi Antônio de Pádua?
Antônio de Pádua é o patrono da Escola de Evangelização da Sociedade Espírita Jorge, a qual leva o seu nome.
Essa seria a resposta dada por uma criança, jovem, pai
ou trabalhador participante da Escola de Evangelização,
cujo nome oficial é: Departamento de Evangelização Antônio de Pádua (DEAP).
Motivados por resgatar e conhecer a nossa própria história, realizamos, no dia 1 de agosto, um encontro sobre a vida
e obras de Antônio de Pádua. Fizemos um estudo sobre essa
personalidade, envolvendo todos os Setores de Evangelização, ou seja, Infância, Mocidade e Grupo de Pais.
Neste trabalho, os pais, jovens e trabalhadores da SEJ
reuniram-se no salão principal e assistiram ao estudo preparado por nossa amiga Sônia Formiga, que nos proporcionou um encontro maravilhoso, recheado de emoções, paz,
alegria e gratidão a esse Espírito que nos convida ao trabalho com Jesus. Durante o Encontro, pudemos perceber
a assistência bastante emocionada, alguns não conseguindo
reter suas lágrimas diante das informações trazidas sobre
nosso patrono e seu trabalho de luta pelo fortalecimento
da família.
Ao buscar Antônio de Pádua, recebemos de presente
muito mais que a sua história, reafirmamos a importância de resgatarmos as relações familiares, de amizades, de
solidariedade e, acima de tudo, o nosso compromisso de
Evangelização.
Nossa manhã foi maravilhosa e gostaria de compartilhar
o nosso agradecimento a todos que fizeram parte da mesma.
Muita Paz!

NOTÍCIAS
Da SEJ
Setembro

12 – Almoço fraterno

Outubro

10 – Dia de Kardec

Movimento Espírita
Setembro

3 – Estréia do filme “Nosso Lar” nos cinemas
4 – Encontro Estadual de Mediunidade e Fórum de Ciência Espírita – Local: CEERJ
12 – Reunião comemorativa do aniversário do Grupo
Espírita Redenção – 10 horas
19 – Jornada de Estudos do Evangelho – Local: Centro:
CEERJ; Ricardo de Albuquerque: C.E. Principiantes de
Boa Vontade; Vila Isabel: Sociedade Espírita Jorge
26 – IV Encontro Estadual Espírita de Divulgação – Local: Faculdades São José/Realengo

Outubro

10 – Criação de sites interativos com banco de dados –
Local: CEERJ
10,11 e 12– VI Congresso Espírita Mundial – Local: Valencia/Espanha
12 – Ciranda de Evangelização – Local: C.E. Bezerra de
Menezes
17 – Encontro de Divulgação do Livro Espírita – Local:
Agremiação Esp. Franc. de Paula
A definir – Sessão solene em homenagem a Allan Kardec
– Local: ALERJ

DAPSE
Devemos investir na educação mental, que, segundo
Joanna de Ângelis, “resulta no esforço pelo cultivo das
idéias edificantes, torna-se de alta validade no processo de
uma existência saudável, geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos que sempre produzirão bemestar e felicidade”.
A Doutrina Espírita tem nos alertado para o cuidado que devemos ter em relação ao nossos pensamentos
e atitudes. Assim, devemos nos esforçar para entender e
aceitar as pessoas que pensam, falam e agem de modo
diferente do nosso.
No dia-a-dia, sempre encontramos pessoas difíceis. Há
fatos insignificantes que vêm gerar insatisfações e afastamentos, pela dificuldade de aceitarmos formas diferentes
de pensar e agir.
Para estabelecermos laços fraternos com nossos irmãos, precisamos ter respeito pela liberdade de escolha
de cada um.
Experimentemos ser pacientes em momentos em que o
silêncio e uma prece são as melhores respostas. Não entremos em conflito, “oremos”.
Nossa Irmã Maria Angélica, que acompanha e instrui
nossos trabalhos assistenciais no DAPSE, em uma mensagem de incentivo, com o título “Amanhece”, em um trecho
nos diz:
“Amanhece, minhas companheiras, para vós que sustentam as nobres atividades da Casa de Jorge. Na luta,
na dor, no sonho ainda não concretizado, na queda, na
fraqueza momentânea; que a fé inabalável em Cristo-Jesus
desperte a todas, para o novo amanhecer que surge no
horizonte das conquistas do Espírito, afastando as trevas
das paixões...”
Busquemos, nós todos, trabalhadores da SEJ, seguir as
instruções de nossas irmãs, mantendo assim, cada vez melhor, a ambiência e harmonia de nossa Casa, que atende
com atenção a todos os necessitados do corpo e da alma,
que buscam apoio e carinho em suas dificuldades.
Lembremos sempre do alimento necessário – Harmonia, Fraternidade, Tolerância, Amor, Paz – que alimentam
nossas almas que suplicam por liberdade e compreensão.
Fontes: Vida, Desafios e Soluções, Joanna de Ângelis/Divaldo P.
Franco; Mensagem: Irmã Maria Angélica/Lívio (SEJ - 07/11/93).

ALMOÇO FRATERNO
Local: SEJ
DATA: 12 DE SETEMBRO
Adquira seu ingresso
na secretaria
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Visite a biblioteca da SEJ
Horários de atendimento:
2ª feira: 19 às 19:45h
3ª feira: 14 às 15h
4ª feira: 19 às 20h
5ª feira: 19 às 19:30h
6ª feira: 19 às 19:45h
Sábado: 10:45 às 11:15h

ATIVIDADES
Segunda-feira
(privativa aos
médiuns)

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

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

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

TERÇAS-FEIRAS, às 15 horas
SETEMBRO
07 - Sônia Arenaro - Os Mensageiros - André Luiz
14 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da
Profunda - Joanna de Ângelis
21 - Sônia Arenaro - Os Mensageiros - André Luiz
28 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da
Profunda - Joanna de Ângelis
OUTUBRO
05 - Sônia Arenaro - Os Mensageiros - André Luiz
12 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da
Profunda - Joanna de Ângelis
19 - Sônia Arenaro - Os Mensageiros - André Luiz
26 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da
Profunda - Joanna de Ângelis

Quarta-feira
Psicologia

19h30 - Estudo Sistematizado da Doutrina

Sexta-feira

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

Espírita (ESDE)

Psicologia

9h

Psicologia

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

Sábado
Psicologia

SETEMBRO
01 - Rosana Cruz – O filho de Deus e o Filho do homem - OP,
1a. Parte
08 - Eduardo Barros - Ajuda-te que o Céu te ajudará - ESE,
cap. 25
15 - Maria Gilnei Martins - A candeia sob o alqueire - ESE,
cap. 24
22 - Manoel Messias - Perda dos entes queridos - LE, questão
934
28 - Álvaro Chrispino - Tema livre
OUTUBRO
06 - Regina Martins – Penas e Gozos Futuros - LE, 958
13 - Amilton Jacintho - Decepções. Ingratidão. Afeições destruídas – LE, 937
20 - Jorge Damas - Tema livre
27 – Yasmin Madeira - Qualidades da prece - ESE, cap. 27

SEXTAS-FEIRAS, às 19:45 horas
SETEMBRO
03 - Angélica Reis - Ação da prece. Transmissão do pensamento - ESE, 27, item 9
10 - Laura Galvão - Preces compreensíveis - ESE, 27, item 16
17 - Gabriel da Silva - O Espiritismo - ESE, 1, item 5
24 - Hélio Machado - O Cristo - ESE, 1, item 3
OUTUBRO
01 - Zaira Machado - Prece pelos mortos e pelos Espíritos
sofredores - ESE, 27, item 18
08 - Vicente Oliveira - Aliança da Ciência e da Religião - ESE,
1, item 8
15 - Jurceia Sampaio - A nova era - ESE, 1, item 9
22 - Wanda Ferreira - A vida futura - ESE, 2, item 2
29 - Juvenil Sampaio - A realeza de Jesus - ESE, 2, item 4

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

Quinta-feira

9h30 - Evangelização Infantil, Reunião da

Domingo

Mocidade, Reunião da Família

QUARTAS-FEIRAS, às 20 horas
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15h - Grupo da Costura
19h45 - Estudo Doutrinário
20h20 - Reuniões mediúnicas: Desobses-

RÁDIO RIO DE
JANEIRO
AM 1400 Mhz

www.radioriodejaneiro.am.br

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

Colab.: Felipe Campanuci/Ana Terra/Gisele Freitas

Expediente Sociedade Espírita Jorge
Departamento de Divulgação
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

