
EDITORIAL

Onde está o reino dos céus?

Na trajetória histórico-
religiosa do homem, em 
sua busca para entender 
os mistérios contidos nas 
forças da Natureza, vamos 
encontrá-lo utilizando sím-
bolos e rituais de modo a 
atender às suas necessi-
dades ainda inconscientes 
daquilo que ele traz em sua 
intimidade, ou seja, a ideia 
inata de Deus.

Dos primórdios da or-
ganização do pensamento 
religioso até os dias atuais, 
ainda se vive entre esses 
dois planos da existência 
humana – o material e o 
espiritual, de onde surgem 
as diferentes seitas e religiões, com a intenção de servir de 
ponte entre as coisas celestes e as coisas materiais. 

Chegar ao céu era e é a grande meta, seja um céu divino 
ou mesmo um céu terreno, como a lenda do paraíso perdido. 
A compreensão do que representa o céu, a partir dos con-
ceitos das diferentes religiões, apresenta-o como um lugar 
de sonhos, onde tudo é belo, pleno de paz, onde inexiste a 
doença, a dor, a guerra, enfim, é o paraíso, eterno desejo da 

natureza humana.

Das utopias à realidade, vamos finalmente encontrar um 
homem chamado Jesus, que ensinou o caminho verdadeiro 
para se chegar ao reino dos céus, revelando a senha para 
quem estivesse disposto a tentar: “Amai-vos!”.

Ao longo de sua vida na 
Terra, falou muitas vezes 
desse reino, descrevendo-
o para que o pudéssemos 
identificar: “o reino dos 
céus é semelhante...”.  Fa-
lou mais ainda: informou 
para todos os que O quises-
sem ouvir, sua exata locali-
zação: “o reino de Deus está 
dentro de vós”. (Lc, 17:21)

Desde então, sabe-se 
que alguns poucos lá conse-
guiram chegar. 

Pensando ser mais do 
que Deus, o homem colo-
ca-se em posição superior, 
como nos primeiros tempos, 
satisfazendo-se apenas com 

o que o mundo lhe dá, julgando que pode viver longe das 
coisas celestiais. Afasta-se, então, das orientações do Envia-
do Divino, o Homem de Nazaré, que mais tarde voltaria para 
afirmar e confirmar sua mensagem: “Amai-vos, também, uns 
aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades 
do Pai, que está no Céu: Senhor! Senhor!... e podereis entrar 
no reino dos Céus” (ESE,Prefácio).

KARDEC

Conhecimento de si 
mesmo

“Fazei o que eu fazia, quando 
vivi na Terra: ao fim do dia, inter-

rogava a minha consciência, passava 
revista ao que fizera e perguntava a 

mim mesmo se não faltara a algum dever, se 
ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim 
que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava 
de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as 
ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo 
o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu 
anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiri-
ria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. 
Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o 
que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou 
tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita 
por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que 
não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: “Se aprou-
vesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o 
olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, 
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onde nada pode ser ocultado?”

“Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois 
contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As 
respostas vos darão, ou o descanso para a vossa consciência, 
ou a indicação de um mal que precise ser curado.”

(...) “Perscrute, conseguintemente, a sua consciência 
aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, 
a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim 
arranca as ervas daninhas; dê balanço no seu dia moral para, 
a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros 
e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que 
a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá 
dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra 
vida.”

Santo Agostinho

Do livro  O Livro dos Espíritos, capítulo  XII - Da Perfeição Moral
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ESTANTE
Livro dos Espíritos

Allan Kardec

Dos cinco livros fun-
damentais que com-
põem a Codificação do 
Espiritismo, este foi o 
primeiro, reunindo os 
ensinos dos Espíritos Su-
periores através de mé-
diuns de várias partes 
do Mundo. Ele é o marco 
inicial de uma Doutrina 
que trouxe uma pro-
funda repercussão no 
pensamento e na visão 
de vida de considerável 
parcela da Humanidade, 
desde 1857, data da pri-
meira edição francesa. 
Estruturado em quatro 

partes e contendo 1.019 perguntas formuladas pelo Codifica-
dor, aborda os ensinamentos espíritas, de uma forma lógica e 
racional, sob os aspectos científico, filosófico e religioso. In-
dependentemente de crença ou convicção religiosa, a leitura 
de “O Livro dos Espíritos” será de imenso valor para todos, 
porque trata de Deus, da imortalidade da alma, da natureza 
dos Espíritos, de suas relações com os homens, das leis mo-
rais, da vida presente, da vida futura e do porvir da Huma-
nidade, assuntos de interesse geral e de grande atualidade.

ARTIGO
Ganhar

“Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo 
e perder a sua alma?”

– JESUS. (MARCOS, 8:36.)

Emmanuel

As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não apren-
deram a ganhar.

Entretanto, o espírito humano permanece no Planeta em 
busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de 
aperfeiçoamento para a vida eterna.

Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, in-
sistissem...

Significa isso que o homem se demora na Terra para ga-
nhar na luta enobrecedora.

Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente vicia-
da das almas em desvio.

O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, 
mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais 
elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem, nas opor-
tunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde 
física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora; se 
consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta açam-
barcar os interesses alheios.

O Mestre Divino não recomendou que a alma humana 
deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de 

ganho; salientou apenas que o homem necessita conhecer 
o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se 
propõe em suas atividades terrestres.

Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relati-
vamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao 
apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritu-
al, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence 
e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal.

Fonte: XAVIER, Francisco C.  Caminho, verdade e vida. 
Ed. especial. Rio de Janeiro: FEB, 2005. 

Cap. 58, p. 131-132.

PSICOGRAFIA

Deus seja louvado!     
Venha para o Reino dos Céus!
A passadas largas, com fé e otimismo, todo o nosso irmão 

do planeta galgará o Reino dos Céus. Para isto, pense sempre 
que estes passos serão dados à proporção que atingires um 
nível considerável de reforma íntima.

Seja prudente para que a jornada não seja tempestuosa 
e incerta. Isto será evitado com a força da fé. A fé os levará 
aos degraus da evolução. Mais milênios ou menos milênios e 
a perfeição e harmonia serão alcançadas. Busquem a fé e ela 
os conduzirá aos passos, que, por seu turno, os levarão ao 
Reino dos Céus.

A humanidade caminha para o progresso e perfeição e é 
necessário que a fé esteja sempre em primeiro plano, porque 
só assim os instintos, que adormecem as boas obras, serão 
aniquilados e banidos do planeta.

Buscai sempre a fé e ela os conduzirá ao Reino supremo.
      
O amigo,

Leopoldo

Mensagem recebida na SEJ na reunião de 25 de julho de 1977 
pela médium Elizete

ALMOÇO FRATERNO
Dia 16 de setembro

12:30
Valor: R$ 15,00

Refrigerante e Sobremesa 
incluídos

Cardápio: frango xadrez, arroz, 
farofa e salada

Torne-se um Associado!
Procure nossa Secretaria e busque 

informações para tornar-se um asso-
ciado de nossa Casa.

“Estas três virtudes: a fé, a esperança e 
a caridade permanecem; mas,
dentre elas, a mais excelente 

é a caridade” (S. PAULO)
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DEAP
Dia de Kardec

Hippolyte Léon Denizard Rivail, ou simplesmente Allan 
Kardec, foi o codificador da Doutrina Espírita.  

Nascido em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, 
desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima de 
um aneurisma. Sua persistência e estudo constantes foram 
essenciais para a elaboração do movimento espírita e organi-
zação dos ensinos do Espírito de Verdade. 

Educado na Suíça e tendo como Mestre João Henrique 
Pestalozzi, desde os dezoitos anos se destacou como pro-
fessor de ciências, letras, aritmética e como pesquisador de 
astronomia e magnetismo.

Em 1855, Kardec inicia suas observações e estudos dos 
fenômenos espíritas e em 1857 publicou a magistral obra “O 
Livro dos Espíritos”, que deu início ao processo de codifica-
ção do Espiritismo.

Em homenagem a Allan Kardec, a Sociedade Espírita Jor-
ge, através do seu Departamento de Evangelização, realiza 
anualmente, em outubro, o “Dia de Kardec”.

Neste ano o Evento será no dia 21/10/2012, das 9 h 20 min 
às 11 h 20 min.

O tema geral do Evento será: 
“Kardec e os Tesouros da Alma”. 

VENHA PASSAR UMA MANHÃ DE ESTUDOS E CONFRA-
TERNIZAÇÃO COM AS CRIANÇAS, JOVENS E A FAMÍLIA, EM 

HOMENAGEM A KARDEC!

DAPSE
Departamento de Assistência e 
Promoção Social Espírita

Kardec, em o Evangelho Segundo o Espiritismo, no capí-
tulo XVIII, item 16 nos traz um tema para meditarmos. Seu 
título é “Pelas suas obras é que se reconhece o cristão”. E 
inicia o texto nos alertando: 

“Nem todos os que dizem: Senhor! Senhor! Entrarão no 
reino dos Céus, mas somente aqueles que fazem a vontade 
de meu Pai que está nos Céus”

Precisamos refletir se realmente estamos sendo bons 
servidores. Pois não basta frequentar às reuniões públicas, 
como também não adianta dizer-se médium ou trabalhador 
na seara do Cristo. É necessário ir mais além e nos tornarmos 
verdadeiros servidores do Cristo, provarmos a nossa fé.

Deus transforma nosso sofrimento desesperado em um 
sofrimento cheio de esperança. Ele também nos ensinou que 
quando atendemos a um irmão em suas necessidades, é a 
Ele que estamos servindo. E nós todos, reunidos em torno 
de seus ensinamentos, buscamos, em nossa querida Casa de 
Jorge, atender os mais aflitos  em suas necessidades mate-
riais. 

Vivemos em um mundo barulhento onde precisamos colo-
car de lado alguns preconceitos para “ouvir” nossos irmãos e 
suas dores. Considera esse momento um previlégio e lembre-
mos que Deus está conosco sempre. Ele não muda por causa 
de nossas tempestades, problemas e dores. Ao contrário. Nos 
ajuda a juntar os escombros e destroços para vencermos as 
batalhas de nossa vida.

Vigiemos sempre nossos atos e oremos ao Senhor.

 

NOTÍCIAS 
Da SEJ

Setembro
16 – Almoço beneficente - 12 h 30 min 
25 de setembro a 5 de outubro - Bazar de laranjeiras

Outubro
6 - Cine debate
21 - Dia de Kardec

Movimento Espírita

Setembro
2 – Curso de Capacitação em Gestão do Movimento Espírita 
– Local: CEERJ
2 - Ciranda da Evangelização – Local: C.E. Bezerra de Mene-
zes - 9 h às 17 h
23 - Jornada de Estudos do Evangelho – Diversos Polos - 8 h 
30 min às 17 h 
30 - VIII Encontro de Divulgação do Livro Espírita – Local: 
Agr. Esp. Francisco de Paula - 9 h às 17 h 30 min

Outubro
12 a 14 - 3º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro – 
Local: Clube Monte Líbano

MENSAGEM FRATERNA
Espiritismo

Casimiro Cunha

Espiritismo é uma luz
Gloriosa, divina e forte,
Que clareia toda a vida
E ilumina além da morte.

É uma fonte generosa
De compreensão compassiva,
Derramando em toda parte
O conforto d’Água Viva.

É o templo da Caridade
Em que a Virtude oficia,
E onde a bênção da Bondade
É flor de eterna alegria.

É árvore verde e farta
Nos caminhos da esperança,
Toda aberta em flor e fruto
De verdade e de bonança.

É a claridade bendita
Do bem que aniquila o mal,
O chamamento sublime
Da Vida Espiritual.

Se buscas o Espiritismo,
Norteia-te em sua luz:
Espiritismo é uma escola,
E o Mestre Amado é Jesus.

Livro: Parnaso de Além Túmulo
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ATIVIDADES

Segunda-feira
(privativa aos 
médiuns)

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

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 
16h - 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 Marilúcia do Carmo Duarte

1º Tesoureiro Joaida Pinheiro da S. Torres

2º Tesoureiro Hélio Machado

Expediente Sociedade Espírita Jorge

Departamento de Divulgação

PALESTRAS

TERÇAS-FEIRAS, às 15 horas

SETEMBRO
4 - Sônia Arenaro - Obreiros da Vida Eterna - André Luiz
11 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia 
Profunda - Joanna de Ângelis
18 - Sônia Arenaro - Obreiros da Vida Eterna - André Luiz
25 – Manoel Messias – Libertação - André Luiz

OUTUBRO
2 - Sônia Arenaro - Obreiros da Vida Eterna - André Luiz
9 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia 
Profunda - Joanna de Ângelis
16 – Sônia Arenaro - Obreiros da Vida Eterna - André Luiz
23 – Manoel Messias – Libertação - André Luiz
30 - Rosana Cruz - Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia 
Profunda - Joanna de Ângelis

QUARTAS-FEIRAS, às 20 horas

SETEMBRO
5 – Maria Gilnei Martinez – Prelúdio da volta
12 - Eduardo Henrique - Retribuir o mal com o bem
19 – Alexandre Pereira - União da alma e do corpo
26 - Jaime Lobato – Os detratores do Espiritismo

OUTUBRO
3 – Manoel Messias – Kardec 
10 – Ana Cristina Dargains – Os inimigos desencarnados 
17 – Eduardo Henrique – O sono e os sonhos
24 – Henrique Fernandes  – Causas do temor da morte
31 - Palmiro Costa - A vingança e o ódio
 

SEXTAS-FEIRAS, às 19:45 horas

SETEMBRO
7 - Angélica Reis – Se alguém vos bater na face, apresentai-
lhe também a outra
14 - Hélio Machado – A vingança
21 - Jurceia Sampaio – O ódio
28 - Juvenil Sampaio – O duelo

OUTUBRO
5 - Marilúcia Duarte – Fazer o bem sem ostentação
12 - Wanda Ferreira – O óbolo da viúva
19 – Neomar Rodrigues – A caridade material e a caridade 
moral
26 - Vicente Oliveira – A benificência

Biblioteca da SEJ
Novos horários de atendimento:

2ª feira: 18:30 às 19:50h
3ª feira: 14 às 15h

4ª feira: 19 às 19:50h
5ª feira: 19 às 19:30h
6ª feira: 19 às 19:35h

Sábado: 10:45 às 11:15h

Sociedade Espírita Jorge
Rua Luís Barbosa, 36
Vila Isabel - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP 20560-010
Fones: (21) 2578-9851
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


