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A influência dos Espíritos 

     A influência dos Espíritos sobre nossos pensamentos e ações é maior do que 

supomos. “Muito frequentemente são eles que vos dirigem”, afirmaram os 

Espíritos a Kardec, complementando: “muitos pensamentos vos ocorrem, a um 

só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente contraditórios. Nesse 

conjunto, há sempre os vossos e os nossos.”  

     “Não há grande utilidade, para o homem, nessa distinção, pois, assim “age 

mais livremente; se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade; se tomar o 

mau caminho,  sua  responsabilidade será maior.” O fundamental é que cada 

um avalie os pensamentos que lhe ocorrem, já que os bons Espíritos não acon-

selham senão o bem. “Deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que 

passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a colocar-te 

no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas 

por teus desejos ou pensamentos. Mas também terás outros que tratarão de 

influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe 

senhor de ti.” 

   O homem pode neutralizar a má influência fazendo o bem e tendo confiança 

em Deus. “Guardai-vos de escutar as sugestões que insuflam discórdia e más 

paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam vosso orgulho, porque vos 

atacam na vossa fraqueza.” 

Baseado em “O Livro dos Espíritos”, questões  459 a 470; de Allan Kardec. 

Disponível também em www.sej.org.br 

Lázaros de hoje 

       Os fatos comprovam que a Humanidade vive tempos de especial significado, diante de tantos desafios 
que parecem se multiplicar, a cada dia, como se o Planeta estivesse sob a ação de gigantesco redemoinho. 
Aqueles que vivem a experiência da encarnação, neste momento de transição planetária, vêm sofrendo 
essas ações, independentemente de posição social ou credo religioso. 

       Uma grande inquietude paira no ar, provocando medo, gerando 
pessimismo, que se tornou “a doença moral do nosso tempo”, como 
afirma Léon Denis. Não resta dúvida de que as dificuldades pairam 
sobre todos, independentemente de posição social, ou da crença 
religiosa.  

        Mas ainda a esperança permanece, apesar de tudo e de todos, 
por aqueles que, como Lázaro de Betânia, permanecem recebendo 
Jesus em sua casa, seguindo suas orientações, esforçando-se por 
serem melhores a cada dia. 

      Esses também sofrem, como Lázaro, perseguições e descréditos, 
pela conduta diferente do padrão geral, destoando dos que os rodei-
am, por serem, como diz Emmanuel, “a carta viva do poder do Cris-
to”. 

      E é por isso mesmo que aquele que se torna amigo de Jesus, por 
manter-se fiel no caminho de seu próprio aperfeiçoamento, vê-se 
envolvido pelas tramas da discórdia, dos melindres, da maledicên-
cia, ocasionadas pelos fariseus modernos que se incomodam com os 
homens renovados, saídos do sepulcro de si mesmos e que vivem à 
luz do Evangelho. 

      Vale a pena trazer o conselho do Benfeitor Emmanuel, no capítulo 61, do livro Vinha de Luz: “Se te 
sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o fari-
saísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o va-
lor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o 
testemunho”.  

 



Agenda Na livraria, com Divaldo Franco  

Refletindo sobre... 
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Da SEJ 

Julho 

07 - Encontro dos participantes dos grupos de Estudo da  

       Doutrina Espírita, 19h30 

10 - Seminário Atendimento Fraterno, 15h 

30 - Festa Agostina, 13h 

 

Agosto 

27 – Encontro literário da SEJ, 16h.  

27 a 31 - Bazar de Laranjeiras 

 

Do Movimento Espírita 
Julho 

03 - Conjevita, 8h30, na SEJ 

09 - Reunião Ordinária do 12º CEU 

24- Encontro Estadual de Comunicação Social  

      Espírita 

31 - CEEU - Conselho Estadual Espírita de Unificação 

  

Agosto 

Não há atividade programada  

    “Nunca se olvide do amor considerando que o erro é uma 

sombra que acompanha indelevelmente aquele que o comete. 
O amor de nosso Pai, no entanto, não tem dimensão nem fron-
teira, permanecendo como força motriz do Universo.” 

     Lindo, não? Essas lições e mui-
tas outras você poderá encontrar 
no livro “Amanhecer de uma nova 
era”, ditado pelo Espírito Manoel 
Philomeno de Miranda ao médium 
Divaldo Franco. 

     A obra é parte de uma trilogia, 
que começou com “Transição pla-
netária” e cujo terceiro título é 
“Perturbações espirituais.”. Este 
último aborda desafios modernos, 
como obsessões coletivas e indivi-
duais. Os três estão à venda na 
nossa livraria. Aproveite e conhe-
ça um pouco mais o universo de 
Divaldo Franco. 

      
                 Horários de funcionamento da livraria: 
     Segunda (interno): 19h às 19h30 
     Terça: 14h às 15h 
     Quarta: 18h30 às 19h45 

ORAÇÃO E RENOVAÇÃO 

Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo (Hebreus, 10:6).  

     É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no 
remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, aju-
dando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da Inesgotável Misericórdia. 

     A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, 
porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem 
necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, 
aprendendo com a sabedoria da vida.  

     Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se 
ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te per-
turbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. 

     Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão 
espiritual e proporcionar consolações abundantes; todavia, para o Senhor não bastam posições convencionais ou verbalistas.  

     O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. 

     Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da 
ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. 

 (Do livro: Vinha de Luz — Emmanuel/ Francisco C. Xavier) 

SEJA UM ASSOCIADO DA SEJ 

 

Procure a Secretaria, saiba como colaborar e  
conheça as  atividades da SEJ. 

 
“Estas três virtudes: a fé, a esperança e a  

caridade permanecem; mas a mais excelente  
     é a caridade.” (S. Paulo) 

TROCA DE LIVROS 

 

Se você tem algum livro que já leu e não quer 
mais, traga-o para a nossa estante da Ciranda 
Cultural.  

Lá você pede escolher um livro ou CD e levar 
para casa. Participe! 



Conjevita e Encontro de Pais  
e Crianças: dia 3 de julho 
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     Você é nosso convidado para participar, domingo, 
3 de julho, da 25ª Confraternização de Jovens de Vila 
Isabel, Tijuca e adjacências (Conjevita) e do 4º En-
contro de Pais e Crianças. Coordenação: 12º CEU 
(Conselho Espírita de Unificação). 
     O tema deste ano será “A vida pede passagem” 
e vai tratar de educação espírita e sustentabilida-
de. Esperamos vocês!   

            Dia: 3 de julho   
            Conjevita: 8h30 às 16h 
            Pais e Crianças: 8h30 às 13h 

Atendimento fraterno: seminário 
com Henrique Fernandes  

    No domingo, dia 10 de julho, a SEJ realizará um se-
minário sobre Atendimento Fraterno com Henrique 
Fernandes. O encontro é aberto a trabalhadores de 
Casas Espíritas e a pessoas interessadas na tarefa. Para 
participar, é necessário se inscrever.  

       Inscrições: na Secretaria 
  Dia: 10/7, domingo 
     Horário: 15h às 18h 

  O que é o passe? 

À luz da doutrina espírita, é uma  transmissão de ener-
gias fluídicas, de uma pessoa conhecida como médium 
passista, para outra que as recebe, em clima de prece, 
com a assistência dos Espíritos Superiores. 

  E para que serve? 

O passe transmite fluidos de reequilíbrio e paz ofereci-
dos pelos Benfeitores Espirituais, por intermédio dos 
colaboradores encarnados. Sempre de maneira sim-
ples, organizada e que atenda a planejamento prévio.  

  Quais os benefícios do passe? 

O passe, terapia de amor, se insere entre os recursos 
capazes de auxiliar os sofredores, pois lhes possibilita a 
absorção de novas energias, capazes de restabelecer o 
equilíbrio físico, mental e espiritual. 

Do Livro: Orientação ao Centro Espírita-FEB 

Gotas doutrinárias 

     Para atender às crianças do Lactário, o Departa-
mento de Assistência e Promoção Social Espírita come-
çou a campanha do “Banco de leite”. Quem quiser aju-
dar, pode doar latas de leite em pó Ninho integral. As 
doações podem ser deixadas na recepção.  
     A equipe do DAPSE agradece a todos que doaram 
cobertores e moletons na campanha do inverno. Sem a 
ajuda de todos, essa ação não teria sido possível.  

Campanha do leite em pó 

Encontro de participantes  
dos grupos de estudo  

    “Construção do mundo de regeneração: qual a nos-
sa responsabilidade?”. Este será o tema do encontro 
dos participantes dos grupos de Estudo do Espiritismo 
da SEJ, que acontecerá no dia 7 de julho, a partir 
das 19h.  
     No encontro, integrantes de todos os grupos — de 
quarta a sábado — têm a oportunidade de se conhe-
cer, trocar ideias e refletir sobre o tema. Contamos 
com a sua presença!   



TERÇAS-FEIRAS, às 15h 

JULHO 

05 - Regina Motta -  A grande doutrina dos fortes - Livro: À luz do  
       Consolador - Yvonne Pereira 
12 - Rosana Cruz - Luz do mundo - Livro: Luz do Mundo -  Amélia  
       Rodrigues 

19 - Cláudio Munhoz  - Jesus, o médico das almas - Evangelho 

26 - Manoel Messias - Os mensageiros - André Luiz 

 

AGOSTO 

02 - Marilucia Duarte -  Aos jovens espíritas - Livro: À luz do  
       Consolador - Yvonne Pereira 
09 - Rosana Cruz - Ordena somente - Livro: Luz do Mundo -  Amélia  
       Rodrigues 

16 - Cláudio Munhoz - Jesus, consolador e conciliador - Evangelho 

23 - Manoel Messias - Encontro marcado - Emmanuel   

30 - Eduardo Henrique - Tema livre. 

 

QUARTAS-FEIRAS, às 20h 

JULHO 

06 - Eduardo Henrique - Influência e ação dos Espíritos- LE, 456-472 

13 - Ana Cristina Hildebrandt - Esquecimento do passado - LE, 393 a 
       399 e ESE, cap.V, item 11.   
20 - Amanda Rosenhayme - Causas atuais e anteriores das aflições -  
       ESE, cap.V, itens 4 a 10. 

27 - Breno Araujo - Objetivo da encarnação - LE 132.  

 

AGOSTO 

03 - Rosana Cruz - Tempos de valorização da vida - J.R.Teixeira,  
       pelo Espírito Camilo.  

10 - Vicente Oliveira - O suicídio e a loucura - ESE, cap.V, 14 a 17. 

17 - Eduardo Santiago - Código Penal da vida futura - CI, 1ªparte, 
cap.7 

24 - Regina Martins - Predição dos profetas com relação a Jesus - O-
bras Póstumas, 177.  

31 - Deuza Nogueira - A alma após a morte - LE 149.  

 

SEXTAS-FEIRAS, às 19h45  

JULHO 

01 - Juvenil Sampaio -Causas anteriores das aflições - ESE,cap.5, it.10 

08 - Regina Motta - Esquecimento do passado -  ESE, cap. 5, it. 11 

15 - Hélio Machado - Motivos de resignação- ESE, cap.5, it.12 e 13 

22 - Laura Galvão – O suicídio e a loucura - ESE, cap.5, it. 14 a 16. 

29 - Vicente Oliveira – Bem e mal sofrer- ESE, cap 5, item18. 

 

AGOSTO 

05 - Zaira Machado - O mal e o remédio - ESE, cap. 5, item 19 

12 - Angélica Reis -A felicidade não é deste mundo- ESE, cap.5, it.20 

19 - Mara Azevedo - Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras - 
ESE, cap.5, itens 21-22 

26 - André Luiz Almeida– Tormentos voluntários - ESE, cap. 4, it.18 

Palestras 

O MENSAGEIRO DA SEJ 

Estamos na WEB 

www.sej.org.br 
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Presidente Zaira Machado de Andrade 

Vice-Presidente Wanda Patrocínio Ferreira 

1° Secretário Marilucia do Carmo Duarte 

2° Secretário André Luiz F. de Almeida 

1° Tesoureiro Hélio Machado 

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, Auxílio espiritual, 
Prece pelos Encarnados e pelos 
Desencarnados, Curso de Acesso  
ao Desenvolvimento Mediúnico  
e Educação Mediúnica  

Terça-feira 14h - Atendimento Fraterno 
15h - Reunião Pública 
16h - Passes 

Quarta-feira 15h - Grupo da Costura 
18h30 - Grupos de Estudo da  
Doutrina Espírita  
19h - Atendimento Fraterno 
20h - Reunião Pública e  
Evangelização Infantil 
21h - Passes 

Quinta-feira 19h30 - Grupos de Estudo da  
Doutrina Espírita  

Sexta-feira 18h45 - Atendimento Fraterno 
19h45 - Reunião Pública 
20h15 - Passes, Tratamento     
Espiritual 

Sábado 9h - Trabalhos de Assistência e 
Promoção Social Espírita 
16h - Grupo de Estudo do Livro 
Espírita (GESLE) 

Domingo 9h30 - Evangelização Infantil,  
Reunião da Mocidade, Reunião 
de Pais 

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 


