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O Evangelho Segundo o Espiritismo e seu objetivo 

 Podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos: 

os atos comuns da vida do Cristo; os milagres; as predições; as palavras que 

foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas; e o ensino 

moral. As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias; a última, porém, 

conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria 

incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, 

estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas 

crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que 

sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. (...)Para os 

homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que 

abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio 

básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. E, 

finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o 

levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura.  

 (...)Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos haurir os meios 

de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas 

oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações 

estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo 

invisível, a lei evangélica, que os próprios Espíritos ensinaram a todas as 

nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá 

incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias 

espirituais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as 

vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do 

Evangelho. 

Disponível também em www.sej.org.br 

Que buscais?  
“E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais?” (João, cap. 1, vers. 38). 

 Há milênios o homem vem buscando algo que promova nele o bem 
estar, a segurança, enfim, tudo o que ele considera a sua felicidade. 
Vive, assim, esse homem num afã, correndo atrás daquilo que ele 
espera ser o fim de suas angústias e sofrimentos.  
Ao atingir a sua meta, dentro de sua visão limitada ainda pelas 
necessidades materiais, julga-se feliz, para logo adiante perceber que 
ainda está incompleto e, por isso, retoma a corrida em busca da 
plenitude do prazer, muitas vezes representado pelas sensações que o 
poder lhe confere, longe ainda dos nobres sentimentos.  

Nesse contexto, ainda pobre em seus objetivos rasteiros, considera-se um felizardo por viver 
na planície da vida, quando o seu fanal é alcançar os montes sublimes da sabedoria e do amor. 

Dentro dessa perspectiva, caberá àquele que não se contenta com tão pouco ouvir a 
pergunta feita há mais de dois mil anos: “Que buscais?” – para, num aprofundamento da questão, 
transcender a vida, que logo terminará, buscando os montes da elevação pessoal, através das 
conquistas dos valores essenciais à verdadeira plenitude. 

“Aquele que busca encontra” (1) - afirmou o Mestre Jesus. Imprescindível, porém, é saber buscar.    

(1 Lc, 11:10)  



Agenda Na Biblioteca 

Direto da Livraria 

Horários de funcionamento: 

 

Segunda (interno) - 18:30 às 19:30 

 Terça - 14:00 às 15:00 

Quarta - 19:00 às 19:40 

Sexta - 18:30 às 19:30 
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Da SEJ 

Maio 

02 - Bazar de Laranjeiras 

18 - Dia da Família 

Junho 

08 - Palestra de Divulgação do Filme “Causa e Efeito” 

 

Do Movimento Espírita 

Maio 

10 - Reunião Ordinária do 12° CEU 

17 - Encontro de Multiplicadores de ESDE 

24 - Seminário FEB-Rio 

28 a 31 - Encontro com Haroldo Dutra - Pelos Caminhos   

do Evangelho 

Junho 

01 - Encontro Estadual de Comunicação Social Espírita - 

Seminário com Haroldo Dutra 

07 e 08 - Espaço de Educação Familial 

14 - Reunião Ordinária do 12° CEU 

   Ler e estudar a Doutrina Espírita é essencial para a formação e 

renovação do bom espírita. Pensando nisso, a Livraria da SEJ coloca, à 

disposição dos frequentadores da Sociedade Espírita Jorge, cerca de 200 

títulos de livros entre as obras mediúnicas e não-mediúnicas, além das 

obras básicas. E se você não encontrar aqui o livro que procura,  podemos  

encomendá-lo para você.  

   Uma outra dica é que você faça seu cadastro conosco e receba, por 

email, nossas promoções e informações sobre as obras. 

 

Sugestão de Leitura 

 Diversidade dos Carismas - Hermínio C. Miranda 

   Três opções básicas se colocam diante daquele que se propõe escrever 

um estudo acerca da mediunidade: a abordagem predominantemente 

teórica, o enfoque experimental caracterizado como depoimento pessoal 

e o tratamento integrado de ambos os aspectos, acoplando teoria e 

 Os livros têm uma importância enorme 

na nossa formação cultural e de cidadãos e a 

Biblioteca é uma instituição que nos fornece 

os meios para atingir esse objetivo.  

 Crescer como pessoa e nos instruir foi 

o que nos disse o Espírito da Verdade – 

“Espíritas, amai-vos e instruí-vos”.  

 Portanto, aproveitem a oportunidade 

que a Biblioteca da SEJ lhes oferece. Cerca de 

800 livros espíritas para você aprender sobre o 

Espiritismo.  

Horários de funcionamento: 

Segunda (interno) - 19:00 às 19:30 

Terça - 14:00 às 15:00 

Quarta - 18:30 às 19:45 

Sexta - 19:00 às 19:35 



O Espaço Jovem da SEJ 

Atividades da SEJ e a Importância dos Estudos 
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   Todo domingo, pela manhã, existe um espaço aberto para jovens a partir de 13 
anos na nossa Casa. É o grupo de Mocidade da Sociedade Espírita Jorge, 
que funciona de forma simples e dinâmica. Os jovens se reúnem em grupos e 
debatem questões do mundo à luz da Doutrina Espírita, num espaço que serve para 

aprender e compartilhar experiências. É um momento em que o jovem pode discutir sobre um assunto 
contido, por exemplo, em O Livro dos Espíritos e tentar trazer para sua realidade, seu cotidiano. A Doutrina é 
um agente facilitador para entender o contexto atual. 
   Qualquer jovem pode participar. Basta ter 
interesse, sede de conhecimento e comparecer a uma 
das reuniões. Se resolver ficar, cria-se um cadastro 
permanente. É um grupo receptivo, movimentado, 
que gira em torno de questionamentos juvenis. Claro 
que há uma programação a ser seguida, mas cada um 
pode colocar seu ponto de vista em busca de 
respostas para seu dilema. 
    Venha participar! Esperamos por você. Nossos 
encontros começam às 9h30 e vão até 11h20.  
 

Mas, em Junho, temos um encontro especial! 
 

   Os trabalhos doutrinários da SEJ têm papel fundamental na divulgação da Doutrina Espírita. Os programas e as 

reuniões são realizados em grupo, sempre tendo como base a Doutrina dos Espíritos, contida nas obras 

codificadas por Allan Kardec.  

   A programação do ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - é elaborada pela Equipe de 

Coordenadores, e levada à reunião do Departamento de Assuntos Doutrinários (DAD) para avaliação e sugestões, 

se houver necessidade.  

   A SEJ, como Instituição Adesa ao movimento espírita participa e busca orientações nos órgãos de unificação: 

12º CEU (Conselho Espírita de Unificação), CEERJ (Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro) e FEB 

(Federação Espírita Brasileira), de modo a aprimorar o trabalho cada vez mais. 

   As reuniões mediúnicas, privativas, destinadas aos médiuns, são compostas daqueles que manifestaram 

interesse na tarefa mediúnica e que se prepararam adequadamente para ela. Esses candidatos devem estar 

participando de um Grupo do ESDE e fazer o Curso de Acesso ao Desenvolvimento Mediúnico. 

   É essencial que o tarefeiro, seja médium ou não, tenha o conhecimento doutrinário orientador de todas as 

atividades da SEJ. Isso quer dizer que sem o estudo das obras básicas não haverá pessoas devidamente 

preparadas para as diversas atividades, nos Departamentos e Setores da Casa. Porém, acima de todas as coisas, 

faz-se mister a fraternidade entre todos, atendendo à proposta de Jesus que é a de nos amarmos uns aos outros. 

Sem isso, dificilmente encontraremos ambiente propício e harmonioso que a tarefa espírita necessita. 

   Amai-vos e instruí-vos – é o convite do Espírito da Verdade.   

   O Lactário é um trabalho que atende as crianças de zero à três anos de idade. O objetivo dessa 

ação é ajudar no crescimento da criança que passa a ser “adotada” por um padrinho ou madrinha 

ficando, este, responsável por entregar uma bolsa com artigos somente para bebês. Essa bolsa é 

entregue no terceiro sábado do mês. 

   Para ser realizado, este trabalho conta com a ajuda de voluntários que possam apadrinhar um 

bebê. Por isso, faz-se necessário a colaboração de todos para que nenhuma criança fique desamparada.        

Participe! Adote um coração. Maiores informações, procurar a Secretaria da SEJ.  

Lactário na SEJ 

 



TERÇAS-FEIRAS, às 15 horas 
 
MAIO 
06 - Sônia Arenaro - Obreiros da Vida Eterna - André Luiz 
13 - Rosana Cruz   - O sofrimento - Livro: Plenitude - 
Joanna de Ângelis 
20 - Cláudio Munhoz - Jesus, o médico das almas - 
Evangelho 
27 - Manoel Messias - No Mundo Maior - André Luiz 
 
JUNHO 
03 - Sônia Arenaro - Obreiros da Vida Eterna - André Luiz 
10 - Rosana Cruz - Caminhos para cessação do sofrimento - 
Livro: Plenitude -  Joanna de Ângelis 
17 - Cláudio Munhoz - A seara e os trabalhadores do Cristo 
- Evangelho 
24 - Manoel Messias - No Mundo Maior - André Luiz 
 
 
QUARTAS-FEIRAS, às 20 horas 
 
MAIO 
07 - Alexandre Pereira - Tema Livre 
14 - Hélcio Sampaio - Parábolas dos credores e dos 
devedores - ESE, cap. 11, it. 01  
21 - Eduardo Henrique - O homem integral 
28 - Eduardo Guimarães - Tema Livre 
 
JUNHO 
04 - Manoel Messias - Prefácio - O Evangelho Segundo o 
Espiritismo 
11 - Eduardo Henriques - Planejamento reencarnatório  
18 - Zaira Machado - O jugo leve - ESE, cap. 6, it. 01  
25 - Cláudio Munhoz - Jesus e o Evangelho 
 
 
SEXTAS-FEIRAS, às 19:45 horas 
 
MAIO 
02 - Neomar Rodrigues - A melancolia - ESE, cap. 5, it. 25 
09 - Vicente Oliveira - Provas voluntárias. O verdadeiro 
cilício. - ESE, cap. 5, it. 26 
16 - Regina Motta - Dever-se-á pôr termo às provas do 
próximo? - ESE, cap. 5, it. 27 
23 - Isabella Martins - O jugo leve - ESE, cap. 6, it. 01 
30 - Marli Albertina - O Consolador prometido - ESE, cap. 
6, it. 03 
 
JUNHO 
06 - Hélcio Sampaio - Advento do Espírito de Verdade - 
ESE, cap. 6, it. 05 
13 - Zaira Machado - O que se deve entender por pobres de 
espírito - ESE, cap. 7, it. 01 
20 - Gilberto Angellozzi - Aquele que se eleva será 
rebaixado - ESE, cap. 7, it. 03 
27 - Juvenil Sampaio - Mistérios ocultos aos sábios e aos 
prudentes - ESE, cap. 7, it. 07 

Palestras 

Tel: (21) 2578-9851 
Email: cartaz@sej.org.br 
Boletim: “O Mensageiro da 
SEJ”: cartas@sej.org.br 

O MENSAGEIRO DA SEJ 

Estamos na WEB 

Www.sej.org.br 

Sociedade Espírita Jorge 
Rua Luís Barbosa, 36 
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Presidente Zaira Machado de Andrade 

Vice-Presidente Wanda Patrocínio Ferreira 

1° Secretário André Luiz F. de Almeida 

2° Secretário Marilúcia do Carmo Duarte 

1° Tesoureiro Joaida Pinheiro da S. Torres 

2° Tesoureiro   

Patrimônio Hélio Machado 

Expediente Sociedade Espírita Jorge 

Departamento de Divulgação 

Atividades 

 

 
Segunda-feira 
(privativa aos 

médiuns) 

19h45 - Estudo Doutrinário 
20h20 - Reuniões mediúnicas:  
Desobsessão, Psicografia, Auxílio 
espiritual, Prece, Irradiação, Curso 
de Acesso ao Desenvolvimento, 

Educação Mediúnica  

Terça-feira 14h - Atendimento Fraterno 
15h - Reunião Pública 

16h - Passes 

Quarta-feira 15h - Grupo da Costura 
18h30 - Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita (ESDE) 
19h - Atendimento Fraterno 
20 h - 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 
16h - Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita (ESDE) 

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

Família 


