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A vida futura 

A ideia clara que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé muda 
completamente o ponto de vista pelo qual os homens encaram a vida terrena. Para aquele 
que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais 
que breve permanência num país ingrato. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta 
do nada, mas a da libertação. Sabendo que se acha em condição temporária, encara as difi-
culdades com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as 
amarguras. 
     Ao duvidar da vida futura, o homem concentra seus pensamentos na vida terrena: o mal 
que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire enorme importância. É como o 
homem que, na cidade, vê tudo grande ao seu redor, mas que, subindo a uma montanha, 
tudo lhe parece pequeno.  É assim que a  importância atribuída aos bens terrenos está sem-
pre na razão inversa da fé que se tem na vida futura.  

E não se diga que, se todos pensarem assim, tudo perigará. Não, porque o homem procu-
ra instintivamente seu bem estar. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a 
mão, não o retire. Ora, a procura do bem estar força o homem a melhorar todas as coisas, 
impulsionado pelo instinto de progresso e conservação, que decorre das próprias leis da na-
tureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, gosto e dever, e com isso cumpre os desíg-
nios da Providência.  

Deus não condena os gozos terrenos, mas seu abuso, em prejuízo dos interesses da alma. 
É contra esse abuso que se previnem os que compreendem estas palavras de Jesus: O meu 
reino não é deste mundo. O Espiritismo abre novo horizonte ao mostrar que esta vida é um 
simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade 
que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os 
seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma razão de ser à fraternidade universal.  

(Baseado nas questões 100, 779 e 780 de “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec) 

Disponível também em www.sej.org.br 

QUANDO CHEGARÁ O REINO DOS CÉUS? 

“Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: 
 Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus.” - Mt, 3:2 

Desde os tempos mais remotos, das primeiras civili-
zações que começaram a se voltar para as coisas celes-
tiais, ainda que no entendimento primitivo de cada 
povo, os Emissários de Deus vêm trabalhando ardua-
mente, muitas vezes com o sacrifício da própria vida, 
para que as notícias do Reino alcancem todos os recan-
tos do mundo.  

Pela própria condição 
árida dos primeiros tempos, 
onde a sobrevivência exigia 
lutas diárias, o entendi-
mento de algo maior que 
viria do Céu, para salvá-los 
da aridez em que viviam, 
era representado pelas con-
quistas materiais, que pu-
desse lhes proporcionar 
uma vida tranquila e sem 
preocupações, acrescida 
dos prazeres de que poderi-
am usufruir, em suas pequenas aldeias ou cidades. 

Por essa razão, pela ignorância das questões trans-
cendentais, combatiam o que não podiam compreender. 
Para aqueles povos, a existência de um mundo feliz esta-
va muito distante da realidade e só depois da morte se-
ria alcançado. E essa foi a ideia defendida pelas religiões 
em geral, mesmo nos tempos modernos, apesar de todo 
o desenvolvimento do pensamento filosófico-científico.   

No entanto, as revelações e ensinamentos de Jesus 
falam de um Reino de Deus localizado no coração do 
homem, isto é, não se trata de um mundo externo, 
visível. O Evangelista Lucas confirma (17:20-21): 
“Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria 
o Reino de Deus, em resposta, disse-lhes: O Reino de 

Deus não vem de modo visível 
(...). Pois o Reino de Deus está 
dentro de vós!” 

Diante dessa evidência, cabe ao 
próprio homem alcançar esse Rei-
no, pelos caminhos do Evangelho 
do autoaperfeiçoamento, passo a 
passo, em cada reencarnação, em 
contato com o outro, aprendendo 
os preceitos da fraternidade aci-
ma do egocentrismo, tendo a cari-
dade como lema de vida. Não é 
por outra razão que todos são 
convidados a trabalhar, cada dia, 

para o alcance da perfeição proposta por Jesus, atra-
vés da prática do perdão e da caridade, om o objetivo 
de implantar o Reino dos Céus na Terra. 

Vive-se a grande transição exigindo de cada qual, 
nesse momento decisivo, as transformações que o 
Plano de Deus traçou para o planeta e, por isso, pode-
se ouvir mais alto ainda o apelo de João Batista: Arre-
pendei-vos, pois está próximo o reino dos céus.”  



Agenda Biblioteca Jefferson Guimarães  

Refletindo sobre... 
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Da SEJ 
Maio  

22 - Dia da Família, às 9h30. 

 

Junho 

04 - Encontro de Jovens na SEJ - 15h. 

12 - Almoço beneficente, às 12h30. 

 

Do Movimento Espírita 
Maio 

01 – Marcha pela vida  - 14h, Praia de Copacabana 

14 – Reunião Ordinária 12º CEU: 8h15, GE Caminho da  

       Felicidade 

29 – Conselho Estadual Espírita de Unificação (CEEU) – no  

       CEERJ. 

 

Junho  

11 - Reunião Ordinária 12º CEU - 8h15, GE Discípulos de  

       Samuel 

    Espíritas, amai-vos! Este o primeiro ensino! Instruí-vos, 
este o segundo.  (Espírito da Verdade – Paris, 1960)  

 
       A razão de ser de uma biblioteca é apoiar as atividades 
desenvolvidas na instituição espírita, como Evangelização 
Infanto-Juvenil, Estudo Sistematizado, Estudo e Educação da 
Mediunidade, Estudo do Esperanto, pesquisas ou a leitura de 
um livro por prazer.  
       São muitos – e valiosos – os benefícios que uma biblioteca 
bem organizada oferece.  Destacamos a divulgação do Espiri-
tismo, a formação do hábito de leitura em crianças e jovens e 
a promoção da reforma íntima pelo conhecimento da doutrina 
espírita. 
       A biblioteca da SEJ dispõe de 910 livros e 281 DVDs para 
atender à demanda dos usuários, que podem consultar o acer-
vo no local ou optar pelo empréstimo, a fim de ler o livro ou 
ver o DVD em casa. Nesse caso, basta fazer um cadastro na 
própria biblioteca. 
      Se você não sabe que livro escolher, peça uma indicação. 
Venha conhecer nossa biblioteca e compartilhar do conheci-
mento e conforto da Doutrina Espírita. 
 

Horários de funcionamento  

Segunda (interno) - 18h30 às 19h30 

Terça - 14h às 15h 

Quarta - 19h às 19h45 

Sexta - 18h30 às 19h30  

       Convite à esperança 

              Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. – Paulo (I Coríntios: 13,7).  

      Não obstante estejam carrancudas as nuvens do teu céu, prenunciando borrasca próxima, aflitiva, espera. Após a tempes-
tade que talvez advenha, talvez não, defrontarás dia claro pelo caminho. Embora a soledade amarga a fazer-te sofrer fel e 
dor como se já não suportasses mais a lenta e silenciosa agonia, espera. Amanhã, possivelmente, dois braços amigos estarão 
envolvendo-te e voz veludosa cantará aos teus ouvidos gentil canção...  

      Mesmo que tudo conspire contra os propósitos abraçados, ameaçando planos zelosamente cuidados, espera. Há surpresas 
que constituem interferência Divina, modificando paisagens humanas, alterando rumos considerados corretos. Apesar de a 
chibata caluniosa fazer-te experimentar reproche e desconsideração, arrojando-te à rua do descrédito, espera. A verdade 
chega após a calamidade da intrujice para demonstrar a grandeza da sua força, renovando conceituações. 

      À borda do abismo do desespero, incompreendido e em sofrimento, estuga o passo e espera. Reconsidera atitudes mentais 
e recomeça o labor. O futuro se consolida mediante as realizações do presente... Esperança expressa integração no organo-
grama da vida. O rio muda o curso, a montanha desaparece, a árvore fenece, o grão germina, enquanto esperam... A mão 
grandiloquente do tempo tudo muda. O que agora parece sombras, logo mais surge e ressurge em ouro fulvo de luz. 

      Espera, diz o Evangelho, e ama. Espera, responde a vida, e serve. Espera, proclamam os justos, e perdoa. Espera no de-
ver, distribuindo consolo e compreensão, porquanto, a fim de que houvesse a gloriosa ascensão do Senhor, na montanha de 
Betânia, aconteceram a traição infame, o cerco da inveja, a gritaria do julgamento arbitrário e a Cruz odienta, que em subli-
me esperança o Justo transformou na excelsa catapulta para o Reino dos Céus. 

 Do Livro: Convites da Vida — Joanna de Ângelis / Divaldo Franco 

Torne-se um 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) 



Encontro de Jovens 
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      No dia 4 de junho, às 15h30, acontecerá o 3º Encontro 
de Jovens na Sociedade Espírita Jorge. Aberto a participan-
tes de 13 a 25 anos,  o encontro tem, como proposta, inte-
grar aqueles que frequentam a Casa e os que desejam co-
nhecer melhor as oportunidades de troca de ideias, estudo 
ou trabalho voluntário.  
     Venha participar e traga seus amigos.   
     Mais informações: na recepção ou na Secretaria da SEJ. 

Você sabia? 

 Os Espíritos estão por toda parte: ao nosso lado, nos obser-
vando incessantemente. São agentes de vários fenômenos, 
desempenhando papel importante no mundo moral e, até cer-
to ponto, no físico, constituindo uma das forças da Natureza. 

 A morte do corpo livra o Espírito do envoltório que o pren-
dia à Terra; uma vez liberto, tem apenas seu corpo etéreo, 
que lhe permite percorrer o espaço e transpor distâncias com 
a rapidez do pensamento. 

 Os Espíritos revestidos de corpos materiais constituem a 
Humanidade; sem esses corpos, constituem o mundo espiritu-
al ou mundo invisível. Povoam o espaço em que vivemos, as-
sim como vivemos entre os infinitamente pequenos, sem sus-
peitar, antes da invenção do microscópio. 

(Fonte: O que é o Espiritismo - Allan Kardec) 

Encontros sobre o Espiritismo  

Dia da família: 22 de maio 
    Você é nosso convidado para participar, no dia 22 de 
maio, às 9h30, do “Dia da família”. O tema do encontro, 
promovido pelo Departamento de Evangelização Antônio de 
Pádua, será “Que fazeis mais que os outros?”.   

     Além de atividades para crianças, jovens e adultos, ha-
verá música e oficinas para toda a família. Participe dessa 
manhã de confraternização, num ambiente de muita ale-
gria, e traga seus familiares.  

      A SEJ começará, em maio, uma série de encontros para 
quem deseja conhecer um pouco da Doutrina Espírita, mas 
não tem como fazer o Estudo Sistematizado, com programa 
anual. Os encontros serão às quartas, de 18h30 a 19h45, na 
sala 3. Na primeira reunião, dia 11 de maio, o tema será: “A 
Doutrina Espírita”. A cada semana, um tema diferente.  

Apresentação musical celebra o Dia de Jorge e os 89 anos da SEJ 

    A apresentação “Missioná-
rios da Luz - o musical” mar-
cou o Dia de Jorge e o ani-
versário de 89 anos da   
Sociedade Espírita Jorge. Cer-
ca de 230 pessoas se reuni-
ram na SEJ, sábado, 23 de 
abril, a partir das 16h, para a 
confraternização. Realizada  
por trabalhadores da Casa, a 
peça emocionou pelas mensa-
gens de fraternidade e pela 
reflexão de que, ainda que 
nas pequenas obras, cada um   
pode fazer a sua parte.  



TERÇAS-FEIRAS, às 15h 
 
MAIO 
03 - Marilucia Duarte - Leonel e os judeus - Livro: Dramas da  
       obsessão (3ª parte, conclusão) - Yvonne Pereira 
10 - Rosana Cruz - Jesus e maternidade - Livro: Há flores no cami-

nho - Amélia Rodrigues 
17 - Cláudio Munhoz  - A paz de Jesus - Evangelho 
24 - Manoel Messias - Os mensageiros - André Luiz  
31 - Eduardo Henrique - A importância do pensamento positivo  
 
 
JUNHO 
07 - Hélio Machado - A severidade da lei (cap. 1 a 4) - Livro: Dra-        
       mas da obsessão - Yvonne Pereira 
14 - Rosana Cruz - A lição da paciência - Livro: Há flores no cami-

nho - Amélia Rodrigues 
21 - Cláudio Munhoz - Vencer o mundo com Jesus - Evangelho 
28 - Manoel Messias - Os mensageiros - André Luiz  
 
QUARTAS-FEIRAS, às 20h 
 
MAIO 
04 - Eduardo Henrique - Liberdade, igualdade, fraternidade - OP,   
       1ª parte, pg 207.  
11 - Manoel Messias - A espécie humana começou com um único  
       homem? - LE, 50  
18 - Denise Duarte - Imortalidade da alma - LE, 149-162 
25 - Hélcio Sampaio - Deus - LE, 1-13 e Revista Espírita 
 
JUNHO 
01 - Regina Martins - Onde encontrar as provas da existência de  
       Deus? - LE, questão 4. 
08 - Darcy Neves Moreira - O evangelho no lar e nos corações  
15 - Ana Cristina Hildebrandt - Reencarnação e laços de família -  
       ESE, cap. 4, 18-23 
22 - Hélio Ribeiro -  Tema livre  
29 - Alex Shah - Existem anjos e demônios? Escala espírita- LE, 96-131 
 
SEXTAS-FEIRAS, às 19h45  
 
MAIO 
06 - Vicente Oliveira - Mundos regeneradores - ESE, cap. 3, it. 18 
13 - Angélica Reis – Progressão dos mundos - ESE, cap. 3, it. 19 
20 - Regina Motta - Ressurreição e reencarnação - ESE, cap. 4, it. 4 
27 - Juvenil Sampaio - Causas atuais das aflições - ESE, cap. 4, it.18 
 
JUNHO 
03 - Rafael Tagarro - Quais são os limites da encarnação? - ESE, 

cap. 4, item 24 
10 - Ricardo Collier- Necessidade da encarnação - ESE, cap.4,it. 25 
17 - Marilucia Duarte – Justiça das aflições - ESE, cap. 5, item 3 
24 - Hélcio Sampaio - A reencarnação fortalece os laços de família - 

ESE, cap.4, item 18 

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 

 


