
Editorial 

Nesta edição: 

Agenda 2 

Na Biblioteca 2 

Refletindo 
sobre... 

2 

Evangelização 
na SEJ 

3 

ESDE 2015 - 
inscrições 

3 

Você quer 
saber? 

3 

Gotas 
doutrinárias 

3 

Atividades e 
palestras 

4 

Boletim de Divulgação da Sociedade Espírita Jorge  

O MENSAGEIRO DA SEJ 

1º BIMESTRE DE 2015 EDIÇÃO 139 

Sinais dos tempos 

      Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências terá 
compreendido que ele abre à Humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os 
horizontes do infinito. Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe seu 
verdadeiro papel na criação, tanto no estado espiritual, como no corporal. O homem já 
não caminha às cegas: sabe donde vem, para onde vai e por que está na Terra. (...) Sabe 
que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória; que 
a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte; que já viveu e tornará a viver e 
que nada se perde do que haja ganho em perfeição; em suas existências anteriores 
depara com a razão do que é hoje e reconhece que: do que ele é hoje, qual se fez a si 
mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. 
 
      Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, 
refreando as paixões más; somente esse progresso pode fazer que entre os homens 
reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras 
que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os 
antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por 
dever auxiliarem-se mutuamente.              

 
Trechos do livro “A Gênese”, cap. 18,  itens  1, 5, 14, 15 e 19. 

Disponível também em www.sej.org.br 

Ano Novo, Ideias Novas     

Costuma-se ouvir: “Ano Novo, Vida Nova”. No entanto, para uma vida nova é necessário que venham ideias 
novas, com as premissas de um novo olhar, uma nova maneira de fazer e de pensar. 

Não é sem propósito que os ciclos da vida se renovam, numa aparente rotina, para deixar um novo tempo 
acontecer. Dia a dia, hora a hora, os acontecimentos se desenrolam seguindo o fluxo das leis da Natureza. Com 
um pouco de atenção, percebe-se que a atmosfera se modifica, as flores nascem e morrem, os animais sofrem 
as metamorfoses na direção da evolução das espécies e o homem vive experiências necessárias ao seu 
progresso.  

     O progresso do homem, como ser integral que ele é, acontece 
gradualmente em todos os aspectos, ou seja, físico, moral, 
intelectual, material, social, tendo como meta o seu 
autoaperfeiçoamento, que é regido pela Lei de Deus, independente do 
credo religioso ou filosófico, ou mesmo para aqueles que se declaram 
sem crença. Aprendemos com Kardec que a lei natural é a Lei de Deus 
e que abrange todas as circunstâncias da vida, sejam as questões 
materiais, sejam as questões e morais. Logo, tudo e todos estão 
subordinados à lei divina ou natural. 

 
     Compreendendo assim, convém observar com atenção o movimento 
que a Vida oferece a cada dia, favorecendo o progresso geral, com 
vistas à renovação e correção da rota traçada, verificando ajustes 
importantes a cada período, reconstruindo planos, a partir de um novo 
olhar e de ideias condizentes com o que deseja alcançar.  

Diante de um novo ano, que representa um novo ciclo de oportunidades, que surjam ideias novas, apoiadas 
nos conhecimentos já adquiridos, mas, acima de tudo, fortalecidas pela coragem e fé, esperança e otimismo, 
alegria de viver e trabalho no bem.  

Que essas ideias renovadoras no bem façam surgir um mundo melhor, onde os homens possam expressar a 
fraternidade e solidariedade. Portanto, Ano Novo com ideias novas que promovam a paz e o bem de todos! 

São chegados os tempos, marcados por Deus, em que grandes 
acontecimentos se vão dar para a regeneração da 
Humanidade.  (...) Os homens, com sua inteligência, 
chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o 
ponto de vista das ciências, artes e bem-estar material. 
 
Resta-lhes ainda imenso progresso a realizar: o de fazerem 
que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solida-
riedade, que lhes assegurem o bem-estar moral.  Já não é 
somente de desenvolver a inteligência o de que os homens 
necessitam, mas de elevar o sentimento e, para isso, faz-se 
preciso destruir tudo que superexcite o egoísmo e o orgulho. 



Agenda Na Biblioteca 

Refletindo sobre... 
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Da SEJ 

Janeiro 

08,15,22,29 - Estudo de férias 

 

Do Movimento Espírita 

Janeiro 

16 a 18 - CIPE (Evangelização Infantil, Juventude e Pais) 
 
Fevereiro 

06 a 08 - Caravana à FEB (Brasília) 
14 a 17 - COMEERJ e ENEFE 
21 - Reunião Ordinária do 12º CEU 

      
 Neste bimestre, a 
biblioteca da SEJ traz uma boa 
notícia para a evangelização 
infantil.  
 A Turma da Mônica agora 
vai difundir os ensinamentos do 
espiritismo. Mauricio de Sousa 
está lançando "Meu pequeno 
evangelho" (Editora Boa Nova), 
livro em que Cebolinha, Cascão, 
Magali, Anjinho, Penadinho e 
companhia aprendem os 
ensinamentos de Jesus contido no 
"Evangelho segundo o 
espiritismo".  
 Nas 64 páginas da 
história ilustrada por Mauricio e 
idealizada pelo designer peruano 
Luis Rivas e pelo administrador 
baiano Alã Mitchell, ambos 
espíritas, a Turma da Mônica 
recebe a visita de André, um 
primo de Seu Antenor, pai do 

Cascão, que é seguidor da religião. Em meio à curiosidade 
das crianças, André apresenta conceitos do evangelho que 
todos podem usar no dia a dia, independentemente da 
religião que praticam.   
 São mensagens de amor, caridade e humildade, 
contadas de forma divertida com os personagens. 
Ensinamentos sobre felicidade,  humildade, pureza, paz, 
misericórdia, amor, perdão, etc. são passados um a um, 
sempre baseados em situações vividas pelos personagens e 
que são contadas a André. 
           O lançamento oficial, com a presença de Mauricio de 
Sousa, foi em 13 de dezembro, na livraria Cultura, em São 
Paulo.  

Horários de funcionamento da biblioteca: 

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 

Hoje e nós  

        Tempo e nós, vida e alma. Nós e hoje, alma e vida. Tempo, capital inesgotável ao nosso dispor. Hoje, cheque em branco 
que podemos emitir, sacando recursos, conforme a nossa vontade. Comparemos a Providência Divina a estabelecimento 
bancário, operando com reservas ilimitadas, em todos os domínios do mundo. Pela Bolsa de Causa e Efeito, cada criatura 
retém depósito particular, com especificação de débitos e haveres, nitidamente diversos, mas, pela Carteira do Tempo, todas 
as concessões são iguais para todos. Para sábios e ignorantes, felizes ou menos felizes, a hora se constitui do valor 
matemático e invariável de sessenta minutos.  

        Hoje é a partícula de crédito que possuis, em condomínio perfeito com todos aqueles que conheces e desconheces, que 
estimas ou desestimas, dom que te cabe, a fim de angariares novos dons. Aproveita, assim, o agora em renovação e 
promoção. Renovação é progresso, promoção é serviço. Não te prendas ao passado por aquilo que o passado te apresenta de 
cadeias e sombras e nem te transtornes pelo futuro por aquilo que o futuro encerre de fantasia ou de incerteza. 

        Pelas forças do espírito, estamos enredados aos pensamentos do pretérito, à feição do corpo físico que permanece 
saturado de agentes da hereditariedade. Conquanto vinculados aos nossos ancestrais, nenhum de nós é chamado à Terra para 
reproduzir a existência deles, e, por muito devamos às ideias dos instrutores que nos estenderam auxílio, estamos convocados 
a expressar as nossas. Respeitemos quantos nos ajudaram e dignifiquemos os pioneiros do bem que nos prepararam caminho; 
no entanto, sejamos nós próprios. 

        Espíritos eternos, saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis de amor e justiça. Esquecer o mal e 
fazer o bem, estudar e realizar, trabalhar e servir, renovar e aprefeiçoar sempre e infatigavelmente. Para isso, reflitamos: o 
ontem ter-nos-á trazido a luz da experiência, e o amanhã decerto que nos sugere luminosa esperança. A melhor 
oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã. Chama-se hoje. Hoje é o dia. 

 

(Do livro: Estude e Viva — Emmanuel e André Luiz/ Chico Xavier e Waldo Vieira) 

Torne-se associado da SEJ! 

Procure a Secretaria e busque informações para                
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) 

Sociedade Espírita Jorge

Departamento de Divulgação - DIV

Venha conhecer nossa LIVRARIA!

Horários de Atendimento:

2ª. Feira (interno) – 18:30h – 19:30h

3ª. Feira – 14:00h – 15:00h

4ª. Feira – 19:00h – 19:40h

6ª. Feira – 18:30h – 19:30h



Evangelização na SEJ 

Você quer saber?  

Página 3 EDIÇÃO 139 

      Nossas atividades de Evangelização serão retomadas dia 8 de março. Os 
encontros, que acontecem aos domingos, das 9h20 às 11h20, contam com 
diferentes grupos: desde os de crianças a partir de 2 anos, os de jovens e 
também os de pais e/ou responsáveis pelos evangelizandos. Convidamos a 
todos os interessados a participar dos nossos encontros fraternos, sempre 
repletos de muita alegria. 
  
E essa alegria marcou também a festa de encerramento de 2014, no dia 7 de 
dezembro.  Um dos destaques foi a apresentação de uma peça circense, em 
que palhaços conversavam sobre o espírito do Natal e o nascimento de Jesus. 
Cada grupo apresentou seu trabalho, trocando experiências e conhecimento. 
A confraternização terminou com um lanche e com a distribuição de 
presentes, doados pelos padrinhos.  
  
Agradecemos a todos que tornam esse trabalho possível. E convidamos os pais 
e/ou responsáveis a trazerem seus filhos. Muita Paz! 

 Para que serve a caixa de Auxílio Espiritual que se 
encontra na recepção da SEJ? 

R: Auxílio Espiritual é o mesmo que Irradiação ou Prece pelos 
Encarnados (pessoas que estão no plano físico). Nesta caixa 
devem ser colocados, de forma legível, o nome e o endereço de 
pessoas que necessitam de preces. 

 Para que serve a caixa Doentes que se encontra na 
recepção da SEJ? 

R: Na caixa Doentes devem ser colocados , de forma legível, o 
nome, o endereço (ou local onde se encontre) das pessoas que 
estejam doentes e que não possam se deslocar até a SEJ para 
Tratamento Espiritual de Saúde (CURA) presencial. 
 
Caso deseje mais informações, converse com a pessoa que  
estiver na recepção ou com um dos dirigentes de nossa Casa. 

Esde 2015 — Inscrições   

    O Esde 2015 terá suas inscrições no período de 7 de janeiro a   
8 de abril.  
    Para se inscrever, basta procurar um dos responsáveis pelo 
ESDE e verificar a possibilidade de participação em um dos dias 
disponíveis de estudo. Os estudos acontecem nos dias e 
horários , a seguir: 
 
   Quarta-feira ==> 18:30 às 19:45 
   Quinta-feira ==> 19:30 às 21:00 
   Sábado        ==> 16:00 às 17:30 
 
    Para maiores informações, procurar a Secretaria. Venha 
participar do nosso estudo. Estamos esperando por você! 

Sociedade Espírita Jorge
DAD / Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita

Estudo de Férias 
Janeiro de 2015

Horário: 19:30 às 21:00 h

O estudo é aberto a todos os interessados.
Não é necessária inscrição.

Informações: Zaira (2288-2213) ou SEJ (2578-9851)

Dia 22: Pelos caminhos de Paulo – I

Dia 29: Pelos caminhos de Paulo – II

Com Luiz Fernando Lopes

Dia 08: A Lei Judaica e o Evangelho

Dia 15: Emmanuel: o Espiritismo e o Evangelho

Com Cláudio Munhoz

Gotas doutrinárias 

 O que é o Espiritismo? 
          É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos Espíritos Superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que 
constituem a Codificação Espírita (O Livros dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e O 
Inferno e A Gênese).  
          O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o 
mundo material, e 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. 
 

 O que ele revela? 
          Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do Universo, dos Homens, dos Espíritos e das Leis que 
regem a vida. Revela, ainda, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a 
razão da dor e do sofrimento. 
 



TERÇAS-FEIRAS, às 15 horas 
 
JANEIRO 
06 - Sônia Arenaro - A confirmar 
13 - Rosana Cruz - Decisão de ser feliz – Livro: “Momentos de Saúde 

e de Consciência”, cap.1 - 1ª parte - Joanna de Ângelis 
20 - Cláudio Munhoz - O amor de Jesus  - Evangelho 
27 - Manoel Messias - Os mensageiros - André Luiz 
 
FEVEREIRO 
03 - Sônia Arenaro - A confirmar 
10 - Rosana Cruz - Aquisição da consciência – Livro: “Momentos de 

Saúde e de Consciência”, cap.1 - 2ª parte - Joanna de Ângelis  
17 - Carnaval - Não haverá reunião 
24 - Manoel Messias - Os mensageiros - André Luiz 
 
 
QUARTAS-FEIRAS, às 20 horas 
 
JANEIRO 
07 - Manoel Messias - De onde vim e para onde vou - 1ª parte 
14 - Manoel Messias – De onde vim e para onde vou - 2ª parte 
21 - Manoel Messias - De onde vim e para onde vou - 3ª parte 
28 - Manoel Messias - De onde vim e para onde vou - 4ª parte 
 
 
FEVEREIRO 
04 - Maria Gilnei Martinez - Parábola do semeador 
11 - Marli Albertina - Parábola dos talentos 
18 - Zaira Machado - Parábola do joio e do trigo  
25 - Eduardo Henrique - Parábola do mau rico 
 
 
SEXTAS-FEIRAS, às 19h45  
 
JANEIRO 
02 - Isabella Martins - Os infortúnios ocultos - ESE, cap. 13, item 4 
09 - Juvenil Sampaio - O óbolo da viúva - ESE, cap. 13, item 5   
16 - Hélio Machado - Convidar os pobres e os estropiados - ESE,  

cap. 13, item 7  
23 - Regina Motta – A caridade material e a caridade moral - ESE, 

cap. 13, item 9  
30 - Neomar Rodrigues - A beneficência - ESE, cap. 13, item 11 
 
FEVEREIRO 
06 - Mara Azevedo - A piedade - ESE, cap. 13, item 17 
13 - Vicente Oliveira - Os órfãos - ESE, cap. 13, item 18  
20 - Zaira Machado - Benefícios pagos com ingratidão - ESE, cap.13, 

item 19  
27 - Marli Albertina - Piedade filial - ESE, cap. 14, item 3 

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 
Vila Isabel - Rio de Janeiro - RJ  
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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 
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 
16h - Estudo Sistematizado da  
Doutrina Espírita (ESDE) 

Domingo 9h30 - Evangelização infantil, 
Reunião da Mocidade, Reunião de 
pais 

 


