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Perdão das ofensas 

      Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo; perdoar aos amigos é dar 
prova de amizade; perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, 
meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque, se fordes duros, exigentes, infle-
xíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esque-
ça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Infeliz daquele que 
diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação! Quem sabe se, 
mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe 
se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, 
não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se 
usaste de toda a moderação necessária? (...) Admitamos que fosseis realmente o 
ofendido, em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com re-
presálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair 
no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências, e não o fizestes, 
sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa con-
duta, e, nesse caso, maior o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. 
            Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e 
o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: “Eu o perdoo”, enquanto que, 
interiormente, experimentam secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo a 
si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem: “perdoo”, e acrescentam: “mas 
jamais me reconciliarei; não quero vê-lo pelo resto da vida”! É esse o perdão se-
gundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança 
um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se 
contenta com aparências: sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamen-
tos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento comple-
to e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas; o rancor é sempre sinal de 
baixeza e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos 
atos, muito mais que pelas palavras.  
 

Mensagem de Paulo, apóstolo, recebida em 1861.  
O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 10, item 15.  

Disponível também em www.sej.org.br 

GUERRA E PAZ 

“A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem  

entendida pode curar.” (Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, 685a) 

 

      Paradoxal essa maneira de viver proposta pelo homem em todas as épocas da Humanidade, pois, em sua filo-
sofia coloca a busca da felicidade acima de tudo e, no entanto, seus caminhos o levam aos desastres que o infeli-
citam. Faz movimentos e discursos em favor da paz, utilizando os sentimentos do ódio e da vingança como ins-
trumentos internos de guerra, através dos tempos.  

Dizem os cientistas e pesquisadores que o conflito está no DNA e 
que, embora deseje a paz, não consegue estabelecer diálogos de en-
tendimento com seus desafetos e adversários, uma vez que o guerreiro 
vive dentro dele.  Aprofundando essa tese, sob a ótica da Doutrina dos 
Espíritos, a raiz desse problema, que se perde na noite dos tempos, 
verdadeiramente, será encontrada na alma humana, sustentada pelo 
aterramento intrínseco do egoísmo. 

Acostumado a guerrear para defender-se, movido pelo instinto de 
conservação, o homem primitivo ainda vive nos dias de hoje, travestido 
de homem moderno, utilizando, desta vez, sua inteligência aprimorada 
e as armas da insensatez. 

Ensina-nos Kardec que a solução para esse estado de coisas está na 
Educação. Diz ele: “Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral 
pelos livros, e sim à que consiste na arte de formar os caracteres, àquela que cria hábitos, uma vez que a edu-
cação é o conjunto dos hábitos adquiridos”.  



Agenda Natal na  livraria 

Refletindo sobre... 
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Da SEJ 

Novembro   

07 e 08 - Bazar de Natal 

 

Dezembro 

05 - Encerramento de atividades do Apoio Escolar  

05 - Encontro de encerramento do ESDE  

13 - Encerramento das atividades da Evangelização  

14 - Confraternização dos trabalhadores da Casa 

25 - Palestra de Natal  

 

Do Movimento Espírita 

Novembro 

01 – Encontro Estadual de coordenadores de Evangelização 

da Infância e Juventude, no Ceerj. 

14 – Reunião Ordinária do 12º CEU - Avaliação 

15 – Capacitação da Área de Ações Estratégicas 

29 – Conselho Estadual Espírita de Unificação (CEEU-CEERJ) 

 

Dezembro 

06 - Encontro Estadual Esperantista Espírita do Estado do 

Rio de Janeiro  

 

     O Natal já está chegando...Como o tempo está passando 
rápido! 
     Natal, tempo de renovação, de encontros, reencontros. 
Tempo de fortalecer laços, de cultivar a esperança.  
     Pensando nesses laços, a livraria da SEJ preparou uma 
oferta especial para os meses de novembro e dezembro: des-
conto de 5% na compra de qualquer livro e mais 10% na com-
pra do segundo livro.  
     Aproveite e fortaleça seus laços adquirindo — e comparti-
lhando— os ensinamentos da Doutrina Espírita. E lembre-se 
que os livros da Codificação têm preço especial, de R$ 17,50. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Horários de funcionamento  

Segunda (interno) - 18h30 às 19h30 

Terça - 14h às 15h 

Quarta - 19h às 19h45 

Sexta - 18h30 às 19h30  

  Perdoe e viva 

   “Concerta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te  
entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo  

que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil.” – Jesus (Mt, 25:26). 

    
     Se você não perdoar hoje... 
     Amanhã, por certo, o seu dia será mais escuro, seus passos estarão menos firmes, seus problemas surgirão mais complexos, 
sua mágoa doerá muito mais. 
     Se você não perdoar agora, que será do seu caminho, depois? 
     Desculpe enquanto é tempo, para que, de futuro, não recaiam sobre sua cabeça os padecimentos e as queixas de muitos. 
     Esqueçamos o mal para que o mal não se lembre de nós. 
     O incêndio da aflição devasta a consciência que não conseguiu bastante força para lavar-se nas águas vivas da grande com-
paixão. 
     Quem não perdoa os erros dos semelhantes, condena a si mesmo. 
     Quem não olvida as ofensas, transforma-se num fardo de crueldade. 
     Descerremos a janela de nossa compreensão cristã para o ar livre do bem que tudo renova, tudo aproveita e tudo santi-
fica e, auxiliando ao nosso irmão do caminho, quantas vezes se fizerem necessárias, nossa romagem para Jesus não sofrerá 
tropeços e crises, porque, usando o amor para com os outros, seremos, gradativamente, convertidos em felizes instrumen-
tos do Amor de nosso Pai celestial.  

 Do Livro: Relicário de luz – Meimei /Francisco C. Xavier 

Quer colaborar com a nossa Casa? 
 

Uma das maneiras é ser um associado da SEJ,    
contribuindo mensalmente, com qualquer quantia. 

 
Procure a Secretaria e saiba mais. 

Visite a biblioteca e conheça nossos livros e DVDs  
sobre diferentes temas da Doutrina Espírita! 

 
Segunda (interno) - 18h30 às 19h30 

Terça - 14h às 15h 
Quarta - 19h às 19h45 
Sexta - 18h30 às 19h30  



Encontro do ESDE 
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      O encontro de encerramento das atividades do Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE) será no dia 5 de 
dezembro, às 16h. Com o tema “Evangelho: colar de pé-
rolas dos ensinos de Jesus”, terá como expositores Álvaro 
Chrispino e Sonia Formiga. Você é nosso convidado para 
assistir às palestras e participar conosco da reunião que 
encerrará as atividades deste ano.  
 

     Dia: 5 de dezembro 
     Horário: 16h 
     Expositores: Álvaro Chrispino e Sonia Formiga 

O Espiritismo tem rituais ou sacerdotes?   

     Não. A prática espírita é realizada com simplicidade, 
sem culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus 
deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não 
tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e 
em suas práticas: altares, imagens, andores, velas, procis-
sões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, 
bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, amule-
tos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quais-
quer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. 

 

Como o Espiritismo se relaciona com as demais religiões?  

     O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, 
valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha 
pela confraternização e pela paz entre todos os povos e 
homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalida-
de, crença, nível cultural ou social.  Reconhece que “o ver-
dadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de 
amor e de caridade, na sua maior pureza”.  

  (Fonte: site da FEB) 

Gotas doutrinárias 

Você quer saber? 
Em várias passagens evangélicas, Jesus recomenda o 
perdão. Onde fica a justiça?  
 
A justiça é assunto de Deus. O perdão é necessidade nossa. 
Não fazemos favor ao perdoar. A mágoa, o ódio, o ressenti-
mento nos corroem. Se perdoamos, ficamos livres. Jesus 
nos mostra o Deus Pai, de infinito amor e misericórdia, que 
nos programou para o bem. Quando nos comprometemos 
com o mal é como se nos agredíssemos, colhendo dores 
que reajustam nossas emoções e corrigem nossos rumos.  

Evangelização 

Natal de crianças e idosos 

     No fim de ano, com a proximidade do Natal, vibramos, 
mais intensamente, em sintonia com sentimentos de paz e 
fraternidade. E é nessa época que o Departamento de 
Assistência e Promoção Social Espírita (Dapse) convida a 
todos para, com um simples presente, colaborarem com o 
Natal de crianças e idosos atendidos pela nossa Casa. 
    Se você tem como ajudar, basta procurar, na recepção, 
por dona Wanda ou Zilah. Ou pedir mais informações pelo 
telefone 2578-9851.          

    No dia 13 de dezembro, a partir das 9h20, acontecerá o 
encerramento das atividades deste ano do Departamento 
de Evangelização Antônio de Pádua (DEAP). Venha partici-
par dessa manhã de confraternização para toda a família.      

Meu amigo, não te esqueças, 
Pelo Natal de Jesus, 
De cultivar na lembrança 
A paz, a verdade e a luz. 
 
Não olvides a oração 
Cheia de fé e de amor, 
Por quem passa, sobre a Terra, 
Encarcerado na dor. 
 
Vai buscar o pobrezinho 
E o triste que nada tem... 
O infeliz que passa ao longe 
Sem o afeto de ninguém. 
 
Consola as mães sofredoras 
E alegra o órfão que vai 
Pelas estradas do mundo 
Sem os carinhos de um pai. 
 
Mas escuta: não te esqueças 
Na doce revelação, 
Que Jesus deve nascer 
No altar do teu coração. 

Bilhete de Natal 

Relicário de Luz – Casimiro Cunha / Chico  Xavier  



TERÇAS-FEIRAS, às 15h 
 
NOVEMBRO 
03 - Laura Galvão - Romances mediúnicos - Livro: Devassando  
       o invisível (cap.6) - Yvonne Pereira 
10 - Rosana Cruz - A iluminação interior - Livro: Encontro com a 

paz e a saúde (cap. 10) - Joanna de Ângelis 
17 - Cláudio Munhoz  - Os vasos escolhidos: missão com o Cristo -

Evangelho 
24 - Manoel Messias - Os mensageiros - André Luiz 
 
DEZEMBRO 
01 - Regina Motta - O amigo beletrista - Livro: Devassando          
       o invisível (cap. 7) - Yvonne Pereira 
08 - Rosana Cruz - A benção da gratidão - Livro: Psicologia da gra-

tidão (cap. 1) - Joanna de Ângelis 
15 - Cláudio Munhoz - Natal de Jesus, com Jesus - Evangelho 
22 - Manoel Messias - Os mensageiros - André Luiz 
29 - Eduardo Henrique - Tema livre 
 
QUARTAS-FEIRAS, às 20h 
 
NOVEMBRO 
04 - Eduardo Henrique - Prece pelos mortos - ESE, cap 27,  
       itens 18 a 21 
11 - Jorge Damas - Maria  
18 - Nadja do Couto Valle - Liberdade: livre-arbítrio - LE 843-850  
25 - Vicente Oliveira - É proibido evocar os mortos? - O Céu e o  
        Inferno, 1ª parte, cap.11 
 
DEZEMBRO 
02 - Eduardo Henrique - Obreiros do Senhor - ESE cap.20, item 5  
09 – Álvaro Chrispino - Tema livre 
16 - Eduardo Guimarães - Tema livre 
23 - Ana Cristina Hildebrandt - Os 500 da Galileia - Livro: Boa   
       Nova, cap  29 
30 - Zaira Machado - O reino transitório e o permanente - Livro:  
       Até o fim dos tempos 
 
SEXTAS-FEIRAS, às 19h45  
 
NOVEMBRO 
06 - Rosângela Cipolla - Candeia sob o alqueire - ESE, 24, item 1 
13 - Marilucia Duarte – Não são os que gozam de saúde que preci-

sam de médico - ESE, 24, item 11 
20 - Isabella Dias -Ajuda-te, que o Céu te ajudará - ESE, 25, item 1 
27 - Juvenil Sampaio - Olhai os pássaros do céu - ESE, 25, item 6 
 
DEZEMBRO 
04 - Hélio Machado - Não vos inquieteis pela posse do ouro - ESE, 

cap. 25, item 9 
11 - Neomar Rodrigues – Dom de curar - ESE, cap. 26, item 1 
18 - Laura Galvão - Mediunidade gratuita - ESE, cap. 26, item 7 

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 

 


