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A lei do Amor 

     O amor resume a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência, e os 
sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto 
de partida, o homem só tem instintos; mais avançado e corrompido, só tem 
sensações; mais instruído e purificado, tem sentimentos; e o amor é o requinte do 
sentimento. Não o amor no sentido vulgar, mas esse sol interior, que reúne em seu 
foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. A lei do amor substitui a 
personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais.  

     Para praticar a lei do amor, é necessário que chegueis a amar, pouco a pouco, e 
indistintamente, a todos os irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. 
Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa 
nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer 
aspecto: pessoal, de família, casta, nacionalidade. Jesus disse: “Amai ao vosso 
próximo como a vós mesmos”; qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a 
nação? Não: é toda a humanidade! Nos mundos superiores, é o amor recíproco que 
harmoniza e dirige os Espíritos que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um 
progresso que se aproxima, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime. 

     Amai muito, para serdes amados! Amar, no sentido profundo do termo, (...) é 
encarar a grande família humana como a sua própria. A máxima “Amai muito, para 
serdes amados” é revolucionária. Mas vós que me escutais sois infinitamente 
melhores do que há cem anos; aceitais hoje uma infinidade de ideias sobre 
liberdade e fraternidade, que antigamente teríeis rejeitado. Pois daqui a cem anos 
aceitareis, com a mesma facilidade, aquelas que ainda não puderam entrar na vossa 
cabeça. 

(Trechos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap.11, itens 8 a 10) 

Disponível também em www.sej.org.br 

    Numa de suas belíssimas mensagens, Maria 
Dolores convida para uma reflexão em relação ao 
momento em que o homem toma consciência de si 
mesmo e, ao mesmo tempo, se defronta com a 
realidade do mundo em que vive, com suas próprias 
deficiências e insuficiências,  
diante de tão graves problemas.  

     Na busca das soluções para 
tantas dificuldades que encontra 
pelo caminho, esse homem 
começa a pensar: se eu pudesse, 
se eu tivesse os recursos, se...  E, 
por não poder, nem possuir, 
sente-se incapaz de agir, nada 
fazendo em benefício do outro, 
nem tampouco em seu próprio 
benefício. Condicionar a ação no 
bem a algo que se está longe de 
alcançar pode ser uma atitude de 
acomodação, muitas vezes 
justificada pela falta de recursos 
próprios, quer sejam materiais, 
quer sejam intelectuais ou 
espirituais.  

      No fundo da questão, relendo essa mensagem da  

      

querida  poetisa, pode-se  identificar, no coração 
do homem, uma não aceitação daquilo que ele é: 
um ser espiritual encarnado na Terra, ainda com 
limitações, necessidades e desafios. Nesse 
contexto, o que fazer para se ultrapassar as 
barreiras do egocentrismo e poder vir a ser útil, 

efetivamente, mesmo com 
poucos recursos pessoais?  

     É Maria Dolores que responde: 

      “Entretanto, Senhor, sei das 
deficiências que carrego... Venho 
a ti como estou, por isto mesmo 
rogo: Não me deixes a sós por 
onde vou... Se não posso, Jesus, 
ser bondade, socorro, paz e luz, 
Toma-me o coração e, perdoando 
a minha imperfeição, Esquece 
tudo o que meu sonho almeja e 
ensina-me, Senhor, Com o teu 
imenso amor, o que queres que 
eu seja.” 1  

 

1 Prece de Aceitação. Maria 
Dolores/ Francisco  

Cândido Xavier, do livro “Recanto de paz”, cap. 21. 

Aceitação 
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Da SEJ 
 
Fevereiro 
21 - Seminário de Evangelização - 15h 

27 - Encontro de verão - 16h 
 

Do Movimento Espírita 
 

Fevereiro 
20 - Reunião Ordinária do 12º CEU - 8h15 - SEJ 

     Psicografado por Divaldo P. 
Franco, o livro “Amanhecer de 
uma nova era” aborda a 
transição planetária por que 
passa a Terra, especialmente no 
que diz respeito aos aspectos 
moral e espiritual de seus 
habitantes. O Espírito Manoel 
Philomeno de Miranda esclarece-
nos que espíritos evoluídos, 
vindos de outras dimensões, 
descem ao planeta atendendo ao 
apelo de Jesus, a fim de 
contribuírem em benefício dos 
seus irmãos da retaguarda, no 
grande e decisivo momento em 
que poderão ascender a outros 
planos para fruírem as bênçãos 
da harmonia cósmica.  

     Uma excelente leitura a fim de aprendermos a lidar com a 
realidade que nos aguarda no limiar dessa Nova Era, repleta 
de expectativas e esperanças.  

 
 

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

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

  Adoração e fraternidade 

“Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão.” – João (I João, 4:21)  

     Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da Vida... Pronunciarás orações sublimes, exaltando-Lhe a glória 
excelsa... Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que Lhe definirás a grandeza... Combinarás com 
mestria os textos da Escritura Divina para provar-Lhe a existência...  

     Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes de modo a falares d’Ele, com eficiência e segurança, às criaturas irmãs... 
Escreverás livros admiráveis, comentando-Lhe a sabedoria... Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-Lhe a 
magnificência... Clamarás por Ele, em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade... Adora-Lo-ás com a tua prece, 
com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência... 

     Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a Ele, Pai Amoroso e Justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um 
simples pai de família, no campo da Humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a 
dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. 

     Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor, mas não 
olvides que o teu incessante serviço, na plantação e extensão do bem, é a única maneira pela qual podes realmente servi-Lo. 
Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à Majestade Divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua 
luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e 
desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção de Nosso Pai.. 
 

(Do livro: Palavras de Vida Eterna —Emmanuel / Francisco C. Xavier)   
 



Inscrições para o Estudo da Doutrina Espírita  
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   Os interessados em participar do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
em 2016 poderão se inscrever a partir de 4 de janeiro  até a primeira semana 
de março.  As vagas são limitadas. Para se inscrever, basta procurar, na 
recepção, um dos responsáveis pelo ESDE e verificar a possibilidade de 
participação em um dos grupos. Estamos esperando por você. 
     Os estudos acontecem nos dias e horários abaixo:  

 Todos os Espíritos são iguais? 
 
Não. Os Espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme 
o grau de perfeição que tenham alcançado: Espíritos Puros, 
que atingiram a perfeição máxima; Bons Espíritos, nos quais 
o desejo do bem é o que predomina; Espíritos Imperfeitos, 
caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas 
paixões inferiores. 
 

 O Espiritismo revela algo novo? 
 
Sim. O Espiritismo 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 a razão da dor e do 
sofrimento. 

Fonte: Federação Espírita Brasileira 

Gotas doutrinárias 

 A morte do corpo pode operar uma mudança no 
Espírito que desencarnou?  

 
Não se deve perder de vista que o Espírito não se 
transforma subitamente, após a morte do corpo... Se 
viveu vida condenável, é porque era imperfeito. A morte 
não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir 
em seus  erros, falsas opiniões e preconceitos, até que se 
haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo 
sofrimento. 

(O Livro dos Espíritos, item 997, comentário de Kardec) 
 

 A prece será útil às almas sofredoras?  
 
Todos os bons Espíritos a recomendam e os imperfeitos a 
pedem como meio de aliviar seus sofrimentos. A alma, por 
quem se pede, experimenta um consolo, porque vê na 
prece um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre 
consolado, quando encontra pessoas que compartilhem de 
suas dores. Pela prece o exortamos ao arrependimento e 
ao desejo de fazer o necessário para ser feliz; é neste 
sentido que se pode abreviar-lhe as penas, quando ele, de 
seu lado, o favorece com sua boa vontade. 

(O Que é o Espiritismo, cap. III, item 161) 

Dapse 

 Evangelização na SEJ 

    Após mais um ano de trabalho e solidariedade agradecemos 
a colaboração fraterna de todos, para o sucesso das atividades 
realizadas do Departamento de Assistência e Promoção Social 
Espírita (Dapse). Retornaremos em março com os trabalhos 
voluntários, o Apoio Escolar e o Atendimento às Gestantes. A 
partir de janeiro, continuaremos com a distribuição das 
sacolas fraternas. Paz a todos!  

 Quarta-feira: 18h30 às 19h45  

 Quinta-feira: 19h30 às 21h 

 Sábado: 16h às 17h30  

    A nossa confraternização de encerramento das atividades 
de 2015, foi um sucesso! Como sempre, repleta de 
entusiasmo, alegria e um show de arte dos nossos amigos e 
Evangelizadores e finalizando com um farto lanche e 
distribuição dos brinquedos, doados pelos padrinhos.        
Agradecemos a todos que tornam esse trabalho possível e 
convidamos os interessados a fazer parte do Grupo em 2016.  
   Nossas atividades de Evangelização de domingo serão 
retomadas dia 06 de março/2016. Os encontros, que 
acontecem todos os domingos, das 9h20 às 11h20, contam 
com diferentes grupos: A Infância, com crianças a partir de 2 
anos, Mocidade com grupos de jovens acima de 12 anos e o 
Grupo de Pais e/ou responsáveis pelos Evangelizandos 
presentes. Representa uma grande oportunidade de 
evangelização da família. 
    Venha participar dos nossos encontros fraternos, sempre 
repletos de muita alegria e conhecimento. Muita Paz! 



TERÇAS-FEIRAS, às 15h 
 
JANEIRO 
05 - Hélio Machado - Sutilezas da mediunidade - Livro: Devassando    

o invisível - Yvonne Pereira 
12 - Rosana Cruz - Boa Nova - Livro: Luz do mundo - Amélia 

Rodrigues 
19 - Cláudio Munhoz  - Jesus e o Consolador prometido - Evangelho 
26 - Zaira Machado - Os mensageiros - André Luiz 
  
FEVEREIRO 
02 - Marilúcia Duarte -  As virtudes do Consolador - Livro: 

Devassando o invisível - Yvonne Pereira 
09 - CARNAVAL - Não haverá palestra 
16 - Cláudio Munhoz - A pedagogia de Jesus - Evangelho 
23 - Manoel Messias - Os mensageiros - André Luiz 
 
QUARTAS-FEIRAS, às 20h 
 
JANEIRO 
06 - Marilúcia Duarte - Há muitas moradas na casa de meu Pai -    
       ESE, cap 3  
13 - Ana Cristina Dargains - O Cristo consolador - ESE, cap. 6  
20 - Rogério Tadeu - Trabalhadores da última hora - ESE, cap. 20 
27 - Luiz Fernando Lopes - A revelação de Pedro  
 
FEVEREIRO 
03 - Maria Gilnei Martinez - A figueira que secou - ESE cap.19,  
       itens 8 a 10 
10 - Rosângela Cipolla - A grande ceia  
17 - Deuza Nogueira - O fariseu e o publicano   
24 - Zaira Machado - Os trabalhadores da vinha 
 
SEXTAS-FEIRAS, às 19h45  
 
JANEIRO 
08 - Angélica Reis - Qualidade da prece - ESE, cap. 27, itens 1 a 4 
15 - Regina Motta – Eficácia da prece - ESE, cap. 27, itens 5 a 8 
22 - Hélcio Sampaio - Maneira de orar - ESE, cap.27, item 22 
29 - Rafael Tagarro -Não vim destruir a lei – ESE, cap.1, itens 1 e 2 
 
FEVEREIRO 
05 - Ricardo Collier - O Cristo - ESE, cap. 1, itens 3 e 4 
12 - Mara Azevedo – O Espiritismo - ESE, cap. 1, itens 5 a 7 
19 - Juvenil Sampaio - Aliança da Ciência e da Religião - ESE, cap. 

1, item 8 
26 - Marilucia Duarte - A nova era - ESE, cap. 1, itens 9 e 10 

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 - Grupo de Estudo de Livro 

Espírita 

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

 

Torne-se associado da SEJ! 
 

Procure a Secretaria e saiba como 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) 


