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A verdadeira propriedade 

     O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar 
deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir goza ele enquan-
to aqui permanece. Porém, forçado que é a abandonar tudo isso, não tem 
das suas riquezas a posse real, mas, simplesmente, o usufruto.  

     Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo; tudo que é 
de uso da alma: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso 
o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe 
será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser 
mais rico ao partir do que ao chegar, visto que, do que tiver adquirido em 
bem, resultará sua posição futura.  

     O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individu-
al. Na questão 919 de “O Livro dos Espíritos”, Santo Agostinho diz que quem, 
todas as noites, evocasse 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 an-
jo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiço-
ar, porque Deus o assistiria. E prossegue:  “Interrogai-vos sobre o que tendes 
feito e com que objetivo procedestes, (...) se obrastes alguma ação que não 
ousaríeis confessar.  

     Perguntai ainda mais: ‘Se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, 
teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos Espíri-
tos, onde nada pode ser ocultado?’  Examinai o que pudestes ter feito contra 
Deus, depois contra o próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respos-
tas vos darão, ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um 
mal que precise ser curado.”  
 

(Texto baseado em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap 16, item 9;  
e  em “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec) 

Disponível também em www.sej.org.br 

Filhos da luz 

“Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite 
nem das trevas.” – Tessalonicenses, 5:5 

 
        Vive a Terra momentos de crises de toda ordem, provocando na Humanidade uma onda de pessi-
mismo e de desalento, uma vez que não consegue vislumbrar solução para as dificuldades que sur-
gem. Mas, como afirma Paulo: “nós não somos da 
noite nem das trevas".  

Ao seguidor do Cristo cabe levar a bandeira 
da esperança e da fé, levantando os caídos e 
mostrando que há um sentido para tudo o que 
acontece, sendo necessário o aproveitamento de 
cada lição da Vida. 

Embora as dores dos “joelhos desconjunta-
dos”, o conhecimento dos ensinamentos da Boa 
Nova favorece a caminhada, porque Jesus é o 
próprio caminho. Os espíritas cristãos não devem 
se perturbar com as notícias alarmantes, daque-
les que pretendem provocar sensacionalismo. 
“Nada te perturbe, nada te espante, tudo pas-
sa!” – afirma Teresa D’Ávila. Serenidade e confi-
ança em Deus são o de que precisa a Humanida-
de, nesses dias. 

Portanto, quem consegue iluminar-se já consegue alcançar um novo entendimento, consolando e 
sustentando os que ainda preferem dormir e andar na sombra. 

O momento atual, mais do que nunca, exige paciência, abnegação, compreensão e misericórdia 
para com todos, pois assim agem os verdadeiros “filhos da luz e filhos do dia”! 



Agenda   Na biblioteca: 
‘A caminho da luz’ 

Refletindo sobre... 
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Da SEJ 

 
Outubro 
04 - Dia de Kardec  
18 – Almoço beneficente 

 

Do Movimento Espírita 

 
Setembro 
04 a 07 – Conbraje Sul (Confraternização Brasileira  
       de Juventudes Espíritas) 

06 - Capacitação da Área de Ações Estratégicas (Ceerj) 
12 – Reunião Ordinária do 12º CEU 
20 – Jornada de Estudos do Evangelho   

20 – Caminhada pela Liberdade Religiosa  
27 - Seminário: Assuntos da Mediunidade 
 

Outubro 
02 - Sessão solene na Assembleia Legislativa do Rio  
       de Janeiro em homenagem a Allan Kardec  

10 a 12 - 4º Congresso Espírita do Estado do Rio de   
       Janeiro  
17 – Reunião do 12º CEU: eleição para o triênio  

       jan/2016 a dez/2018 

     Ditado pelo espírito Emmanuel e 
psicografado por Francisco C. Xavier, 
o livro “A Caminho da Luz: história da 
civilização à luz do Espiritismo” traz 
informações importantes para o estu-
do da fé em todas as civilizações. 
Como o próprio subtítulo afirma, este 
livro, segundo Emmanuel, não deve-
ria ser considerado como um trabalho 
histórico, embora narre os grandes 
períodos evolutivos da humanidade. 
Sua contribuição é a tese religiosa, 
elucidando a influência sagrada da fé 
e o ascendente espiritual em todas as 
civilizações da Terra. 

  A grande pergunta 

“Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?” – Jesus (Lc, 6:46).  

    Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. 
Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. 
É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros.  

    Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram, displi-
centes, se ouvissem o Senhor, de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas ce-
lestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera 

de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. 

   Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que 
foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, 

num palácio ou numa choupana, o homem da Terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. 

   É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os 
discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender, sinceramente, às recomendações do seu verbo 

sublime. 
(Do livro: Caminho, verdade e vida — Emmanuel/ Francisco C. Xavier)  

Seja um colaborador da SEJ!   
 

Procure a Secretaria e saiba como ser  
um  associado da nossa Casa. 

 
“Estas três virtudes:  a fé, a esperança  

e a caridade permanecem; mas, dentre elas,  
a mais excelente é a caridade.” (S. Paulo) 

      É um esforço de síntese da posição da fé no Evangelho de 
Cristo, tantas vezes incompreendido no mundo, em face das 
religiões, filosofias e ciências humanas. Editada pela FEB, em 
1938, a obra é uma aula de história sob a perspectiva religiosa, 
recomendada aos que buscam compreender a assistência cons-
tante de Jesus à humanidade  
 

Horários de funcionamento  
Segunda (interno) - 18h30 às 19h30 

Terça - 14h às 15h 
Quarta - 19h às 19h40 
Sexta - 18h30 às 19h30  



Jornada de Estudos do Evangelho 
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Qual o objetivo da reencarnação?   

Os Espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem neces-
sárias ao seu aprimoramento. O objetivo da reencarnação é 
a evolução. 
 
Onde vivem e o que fazem os Espíritos desencarnados?  

Além do mundo corporal, habitação dos Espíritos encarna-
dos, que são os homens, existe o mundo espiritual, habita-
ção dos Espíritos desencarnados. Eles estudam, trabalham e 
desenvolvem diversas atividades no mundo espiritual.  
 

O Espiritismo tem, entre seus princípios, a existência de 
vida em outros mundos? 

Sim. A Doutrina Espírita esclarece que no Universo há ou-
tros mundos habitados, com seres de diferentes graus de 
evolução: iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os 
homens. 

Gotas doutrinárias 

Você quer saber? 

 Qual a importância da evangelização espírita ?  

Como nos diz Amélia Rodrigues, a evangelização espírita é 
Sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constela-
ções das estrelas dos Céus, daqueles empenhados em Seu 
nome, pela transformação urgente da Terra, em mundo de 
regeneração e paz. 

 Por que a evangelização deve começar na infância? 

Emmanuel nos orienta dizendo que sem a renovação espiri-
tual da criatura para o bem, jamais chegaríamos ao nível 
superior que nos compete alcançar. Ajudar a criança, ampa-
rando-lhe o desenvolvimento, sob a luz do Cristo, é cooperar 
na construção da reforma santificante da humanidade, na 
direção do mundo redimido de amanhã.  

Dia de Kardec 

    O Departamento de Evangelização Antônio de Pádua 
convida a todos para participarem das atividades do Dia 
de Kardec, na Sociedade Espírita Jorge.  Com o tema “De 
Jesus a Kardec - o consolador prometido”, serão realiza-
das oficinas sobre a infância, a juventude, a formação 
intelectual do codificador da Doutrina Espírita e sobre as 
mesas girantes.  
    O encontro é aberto a toda a família, com atividades 
para crianças, jovens e seus responsáveis.  
    Data: 4 de outubro 
    Horário: de 9h20 às 11h20 

   Mais um encontro com Jesus na SEJ! E mais um momento 
de harmonia e muito estudo. Se você já se inscreveu para a 
Jornada de Estudos do Evangelho, que acontecerá dia 20 de 
setembro, convide seus amigos para desfrutarem desse dia 
conosco.  
   Para os que ainda não se inscreveram, procurem a secre-
taria da SEJ. As inscrições foram prorrogadas, mas as vagas 
são limitadas. Participem e tragam seus amigos.  
   Esperamos por vocês! 

Doe um livro e compartilhe 
conhecimento 

    Sabe aquele livro espírita que você já leu e está esque-
cido na estante? Ele pode ajudar a levar o conforto da 
Doutrina Espírita a outras pessoas. Com essa doação, você 
compartilha conhecimento e colabora com as atividades 
da SEJ.  

    Os livros serão vendidos a preço simbólico na feirinha 
que acontecerá de 25 de setembro a 2 de outubro.   

    Mais informações na livraria da SEJ.  



TERÇAS-FEIRAS, às 15h 
 
SETEMBRO 
01 - Hélio Machado - Nas regiões inferiores - Livro: Devassando  
       o invisível (cap.4) - Ivonne Pereira 
08 - Rosana Cruz - Conquista do sentido existencial - Livro: Vitória 

sobre a depressão - Joanna de Ângelis  
15 - Cláudio Munhoz  - Jesus e Paulo de Tarso - Evangelho 
22 - Manoel Messias - Os mensageiros - André Luiz 
29 - Eduardo Henrique - Tema livre 
 
OUTUBRO 
06 - Regina Motta - Mistificadores, obsessores - Livro: Devassando  
       o invisível (cap. 5) - Ivonne Pereira 
13 - Rosana Cruz - Necessidade da fé religiosa - Livro: Triunfo pes-

soal (cap.10) - Joanna de Ângelis  
20 - Cláudio Munhoz - Jesus e Kardec - Evangelho 
27 - Manoel Messias - Os mensageiros - André Luiz 
 
 
QUARTAS-FEIRAS, às 20h 

 
SETEMBRO 
02 - Sonia Formiga - Desigualdade das riquezas - LE 808-816  
09 - Alexandre Pereira - Ação da prece - ESE, cap 27, itens 9-15  
16 - Regina Martins - Tema livre  
23 - Álvaro Chrispino - Espíritos errantes - LE 223-233 
30 - Joaquim Mentor Júnior - Reencarnação e laços de família -  
       ESE, cap.4, 18-23 
 
OUTUBRO 
07 - Alex Shah -Auto de fé em Barcelona- Obras Póstumas, 2ª parte 
14 - Amanda Rosenhayme - Poder da fé - ESE, cap.19, itens 1-5 
21 - Maria Gilnei Martinez -Raça adâmica- GÊN, cap.11, itens 38-42  
28 - Manoel Messias - Deixai vir a mim as criancinhas - ESE, cap.8, 

itens 1-4 
 
 
SEXTAS-FEIRAS, às 19h45  
 
SETEMBRO 
04 - Regina Motta - A fé religiosa. Condição da fé inabalável - ESE, 

cap. 19, item 6 
11 - Hélcio Sampaio – Parábola da figueira que secou - ESE, cap. 

19, item 8 
18 - Laura Galvão - Os últimos serão os primeiros - ESE, cap.20, 

item 2 
25 - Rafael Tagarro - A fé: mãe da esperança e da caridade - ESE, 

cap.19, item 11 
 
OUTUBRO 
02 - Ricardo Collier - Missão dos espíritas - ESE, cap.20, item 4 
09 - Juvenil Sampaio – Os obreiros do Senhor - ESE, cap. 20, item 5 
16 - Hélio Machado - Conhece-se a árvore pelo fruto - ESE, cap. 

21, item 1 
23 - Neomar Rodrigues - Os falsos profetas - ESE, cap. 21, item 8 
30 - Mara Azevedo - Não separeis o que Deus uniu - ESE, cap.22,  
      item 1 

Palestras 

O MENSAGEIRO DA SEJ 

Estamos na WEB 

Www.sej.org.br 

Sociedade Espírita Jorge 
Rua Luís Barbosa, 36. 
Vila Isabel - Rio de Janeiro 
RJ - Brasil - Cep 20560-010 
 
Tel: (21) 2578-9851 
Email: cartas@sej.org.br 
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Presidente Zaira Machado de Andrade 

Vice-Presidente Wanda Patrocínio Ferreira 

1° Secretário Marilúcia do Carmo Duarte  

2° Secretário André Luiz F. de Almeida 

1° Tesoureiro Hélio Machado 

2° Tesoureiro  Mara Azevedo 

Patrimônio Joaida Pinheiro da S. Torres 

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 


