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Laços de família 
 Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo 
procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito, porque este existia antes da for-
mação do corpo. O pai não gera o Espírito do filho: fornece-lhe apenas o envoltório corpo-
ral. Mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral, para o fazer progredir. (...) 
Os verdadeiros laços de família, portanto, não são os da consanguinidade, mas os da simpa-
tia e da comunhão de pensamentos, que unem os Espíritos, antes, durante e após a encar-
nação. (1) 
          Com a reencarnação, e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se 
encontram na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no 
caminho, retardam seu adiantamento e sua felicidade. Ajudados e encorajados pelos que os 
amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, há perpétua solidari-
edade entre encarnados e desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afei-
ção. (2) 
          Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço 
para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres, e ponde todo o vosso amor em 
aproximar essa alma de Deus: é essa a missão que vos está confiada. Vossos cuidados, a 
educação que lhe derdes, auxiliarão seu aperfeiçoamento e lembrai-vos de que a cada pai e 
a cada mãe, Deus perguntará: “Que fizestes da criança confiada à vossa guarda?”. 
          Desde o berço, a criança manifesta instintos bons ou maus que traz de sua existência 
anterior. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os meno-
res sinais que revelam os germens desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar 
que lancem raízes profundas. (...) As grandes provas — escutai bem — são quase sempre o 
indício de um fim de sofrimento e aperfeiçoamento do Espírito, desde que aceitas por 
amor a Deus. (3) 
 
Trechos extraídos de O Evangelho Segundo o Espiritismo: (1) cap. 14, it. 8; (2) cap. 4, it. 22; (3) 

cap. 14, it. 9 

Disponível também em www.sej.org.br 

“Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escri-

tos da sabedoria e abriu, na Terra, o primeiro culto cristão no lar.” (Jesus no Lar—Néio Lúcio/F.C.Xavier—cap.1) 

 Mesmo que se possa vislumbrar a importância da mensagem divina de consolo e 
esperança que o Evangelho trouxe ao mundo, a humanidade ainda está longe de alcan-
çar a sua grandeza como fonte luminosa para quem o procura com o coração sincero e 

de boa mente.     

 Ali, nos relatos dos evangelistas, encontram-se as máximas cristãs que norteiam 
a jornada de todo homem na Terra; ainda que esse homem tenha escolhido outra fé ou 
corrente filosófica não cristã, ou, até mesmo, que esse homem tenha se declarado ateu, 
pode-se afirmar que Jesus veio para atender e orientar a todos, com vistas a alcançarem 

o Reino de Deus. Seus ensinamentos falam ao coração humano, mostrando a necessidade de se transcender as 
questões menores da matéria, em busca da real felicidade, calcada na lição maior, que é o amor. Amai-vos uns 

aos outros – é lição para todos! 

Allan Kardec, inspirado pelos Espíritos superiores, apresenta, ao mundo, no ano de 1864, “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo”, trabalho esse de profunda grandeza, destacando os ensinamentos morais do Cristo  
contidos nos quatro Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentro do contexto atual, mais do que nunca, 
é preciso debruçar-se sobre essa obra, se possível, em família, para o seu estudo e reflexões sobre as questões 
da vida. A reunião da família em torno do Evangelho é prática instituída por Jesus, em Cafarnaum, na casa de 
Simão Pedro: “e abriu, na Terra, o primeiro culto cristão no lar.” Vale ressaltar a importância desses momen-
tos com a família, pois, além de unir os seus membros, favorece a construção da fraternidade entre todos, dilu-
indo os atritos e tantas dificuldades que surgem na  convivência diária. André Luiz, no livro “Os Mensageiros”, 
capítulo 34, descreve uma modesta residência “lindamente iluminada por clarões espirituais”, protegida pelos 
Espíritos amigos daquela família, que se reunia regularmente em torno das lições do Evangelho. Ali, diz o orien-

tador, é uma “oficina de Nosso Lar”. 

Há muitos relatos de benefícios proporcionados pela prática da reunião do Evangelho no Lar e, por 
isso, não há por que retardar o início desse encontro com Jesus. Mister se faz, cada vez mais, estimular a todos 
para que abram as portas de seus lares de modo que Jesus possa entrar, não somente no lar, mas, acima de 

tudo, no coração. 
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Da SEJ 

Julho 

06 - Almoço Fraterno 

24 - Encontro de Participantes do ESDE 

Agosto 

02 e 03 - Seminário com Cosme Massi 

09 - Festa Agostina 

23 a 29 - Bazar de Laranjeiras 

27 - Lançamento da Campanha Evangelho no Lar 

Do Movimento Espírita 

Julho 

19 - Reunião Ordinária do 12°CEU 

Agosto 

02 - Seminário com Cosme Massi - CEERJ 

03 - Seminário com Cosme Massi - C.E. S.Francisco de Assis 

09 - Reunião Ordinária do 12°CEU 

31 - Encontro Estadual de Coordenadores de ESDE 

 Neste período de férias com a 

família, recomendamos a leitura do livro 

Família, Juventude e Educação de auto-

ria de Álvaro Chrispino.   

 A presente obra busca auxiliar no 

entendimento dos fenômenos que envol-

vem a família contemporânea, especial-

mente no processo da educação da juven-

tude. A partir da visão espírita - incluindo 

o Novo Testamento, a Codificação Espírita 

e as obras da benfeitora Joanna de Ângelis - auxilia no en-

tendimento da complexidade do tema, contribuindo para 

decisões mais esclarecidas que todos precisamos tomar.  Por 

outro lado, as pesquisas atuais sobre juventude contribuem 

para que os pais em geral, e os pais espíritas em particular, 

entendam melhor quem são, o que pensam e o que fazem os 

jovens de hoje. É uma obra que auxiliará a Família no im-

portante papel da Educação da Juventude sob as luzes do 

Evangelho de Jesus. Boa leitura! 

Horários de funcionamento da Livraria: 

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 

“O amor na família constrói a sociedade do mundo.” (Garimpo de Amor—Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco) 

 O amor é a mais sublime manifestação do pensamento de Deus. (...) Procedente do 
Genitor por Excelência, torna-se uma forma de ação emocional que se transforma em energia a 
ser concedida a todos quantos se encontram próximos da sua fonte de exteriorização. Não é 
apenas um sentimento, e deve transformar-se em uma atividade viva e pulsante, capaz de ex-
pressar-se conforme a situação em que se apresente. (...) Naturalmente, quem doa amor, in-
conscientemente que seja, aspira à sua vigência no mundo, especialmente na família. No come-
ço, é algo egoísta, permanecendo na consanguinidade. (...) Como treinamento para melhor fixa-
ção do amor no imo da alma estão a convivência, o diálogo positivo, transformando-se em víncu-

lo de segurança e de estreitamento das relações saudáveis e enriquecedoras do clã. 

 (...) O amor estabelece parâmetros de respeito e de consideração, que devem ser vivenciados, facultando, ao 
mesmo tempo, ordem e disciplina no aconchego da família. Quando esse amor é vitalizado pelos exemplos de paciência e 
de amizade, impede a virulência da rebeldia e da tensão doméstica. O amor na família constrói a sociedade do mundo.  
Muitas famílias são redutos de batalha, onde se reencontram adversários do ontem, e maior deverá ser o investimento do 
amor. A verdadeira união dos cônjuges deverá saber renunciar aos caprichos egoístas a fim de não perturbar a prole. O 
amor nunca prescinde da oração. Quem ama, ora, e quem perdeu o contato com o amor, mais necessidade tem de oração, 

a fim de reatar os laços consigo, com seu próximo e com Deus. 

Torne-se um Associado da SEJ! 

Procure nossa Secretaria e busque informações para vir a ser um 

colaborador 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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       No dia 07 de junho aconteceu, na Sociedade Espírita Jorge, o 1º Encontro de Jovens. 

Aberto a participantes de 13 a 25 anos, o Encontro teve como objetivo a troca de ideias,  

conhecê-los melhor e entender o que se passa com a juventude no contexto que se vive hoje.  

 Além disso, foram apresentados os trabalhos da Casa – de estudo e de voluntariado-   

com o intuito de mostrar que existem espaços onde os jovens podem se inserir.  

 O sábado foi repleto de harmonia e alegria. Todas as atividades fluíram bem devido à grande participação de to-

dos. Ao final do Evento, foi perguntado se eles gostariam de um novo encontro, como esse, e todos aderiram à ideia. Para 

esses jovens, foi muito importante saber que existe um espaço disponível para eles na SEJ e que a nossa Casa estará sem-

pre de portas abertas para recebê-los a qualquer momento. 

 No dia 24 de julho, na nossa 

Casa, ocorrerá o Encontro de Partici-

pantes do ESDE, às 19h. O encontro, 

que é aberto ao público, terá como 

tema  “Convivência - desafio ou 

exercício?” 

 O evento tem como objetivo   

propiciar  o encontro  dos participan-

tes dos diversos grupos de Esde e, 

sobretudo, discutir temas e situações 

do dia-a-dia, com base nos conheci-

mentos adquiridos nos estudos semanais da Doutrina Espírita. 

Compareça! Você é importante neste encontro! 

 O Lactário é um trabalho que atende crianças até três anos. O 

objetivo 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 somen-

te para bebês. A bolsa é entregue às famí-

lias no terceiro sábado do mês. 

 Este trabalho só é possível porque 

conta com a ajuda de voluntários para apa-

drinhar um bebê. Por isso, mais uma vez, 

contamos com sua participação na doação 

de um agasalho, neste inverno, para que 

nossas crianças  se sintam aquecidas!        

Participe! Aqueça um coração. Maiores informações, na Secretaria.  

É inverno na SEJ 

Você quer saber? 

 O que é ESDE? 
R: Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. 

 Quem pode frequentar o ESDE? 
R: Qualquer pessoa pode frequentar o ESDE. Basta 
ter interesse em conhecer mais a Doutrina dos 
Espíritos. 

 Como funciona o ESDE? 
R: Uma vez por semana, são realizados estudos 
em grupo, de forma sistematizada. 

Onde posso obter mais informações sobre o 
ESDE? 
R: Na Secretaria ou com os dirigente de nossa 
Casa. 



TERÇAS-FEIRAS, às 15 horas 
 
JULHO 
01 - Sônia Arenaro - Os Mensageiros - André Luiz 
08 - Rosana Cruz  - Processo de autocura - Livro: Plenitude  -     

Joanna de Ângelis 
15 - Cláudio Munhoz - Jesus e as mulheres - Evangelho 
22 - Manoel Messias - No Mundo Maior - André Luiz 
29 - Marli Albertina -  Sede perfeitos - ESE, cap. 17 
 
AGOSTO 
05 - Sônia Arenaro - Os Mensageiros - André Luiz 
12 - Rosana Cruz - Gigantes da alma - Livro: O ser consciente -    

Joanna de Ângelis 
19 - Cláudio Munhoz - Jesus nos lares - Evangelho 
26 - Manoel Messias - No Mundo Maior - André Luiz 
 
 
QUARTAS-FEIRAS, às 20 horas 
 
JULHO 
02 - Álvaro Chrispino - Parábola do bom samaritano - ESE, cap. 15 
09 - Maria Gilnei Martinez - Conhecimento de si mesmo - LE, q. 919  
16 - Luiz Fernando Lopes - Paulo, o apóstolo dos gentios 
23 - Eduardo Henrique - Bem aventurados os pobres de espírito - 

ESE, cap. 7 
30 - Hélcio Sampaio - Fatalidade - LE, q. 851 
 
AGOSTO 
06 - Wilta da Silva - Imortalidade da alma - LE, q. 149 a 162 
13 - Maria Gilnei Martinez - Reencarnação e os laços de família - 

ESE, cap. 4, itens 18 a 23 
20 - Hélio Ribeiro - Tema Livre  
27 - Sônia Formiga - Evangelho no lar 
 
 
SEXTAS-FEIRAS, às 19:45 horas 
 
JULHO 
04 - Rosângela Cipolla - Missão do homem inteligente na Terra - 

ESE, cap. 7, item 13 
11 - Marilúcia Duarte   -    Simplicidade e pureza de coração -       

ESE, cap. 8, item 01 
18 - Angélica dos Reis -  Pecado por pensamento. Adultério.   - ESE, 

cap. 8, item 05 
25 - Juvenil Sampaio - Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. - ESE, 

cap. 8, item 08 
 
AGOSTO 
01 - Regina Motta - A paciência - ESE, cap. 9, item 07 
08 - Neomar Rodrigues - Bem aventurados os que têm os olhos fe-

chados - ESE, cap. 5, item 26 
15 - Vicente Oliveira - Injúrias e violências - ESE, cap. 9, item 01 
22 - Hélcio Sampaio - A afabilidade e a doçura - ESE, cap. 9,item 06 
29 - Hélio Machado - Deixai vir a mim as criancinhas  - ESE, cap. 8, 

item 18  

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, Evangeliza-
ção Infantil 
21h - Passes 

Quinta-feira 19h30 - Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita (ESDE) 

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

tual 

Sábado 9h - Trabalhos de Assistência e 
Promoção Social Espírita 
16h - Estudo Sistematizado da Dou-

trina Espírita (ESDE) 

Domingo 9h30 - Evangelização Infantil, Reu-

nião da Mocidade, Reunião de Pais 

 


