
Editorial 

Agenda  2 

Na livraria  2 

Refletindo sobre...  2 

Bazar de Natal  3 

Encontro dos     

grupos de estudo  
 3 

Evangelização:    

peça no fim do ano 
 3 

Campanha do Quilo  3 

Natal das crianças   

e  dos idosos 
 3 

Palestra de Natal  3 

Gotas doutrinárias 
 3 

Atividades e       

palestras 

 4 

 

Boletim de Divulgação da Sociedade Espírita Jorge  

O MENSAGEIRO DA SEJ 

6º BIMESTRE DE 2016 EDIÇÃO 150 

     Bem aventurados os brandos e pacíficos  

      Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da pa-
ciência, uma lei. Condena a violência, a cólera e até toda expressão descortês  
que alguém possa usar com seus semelhantes. Que queria Jesus dizer por estas 
palavras: “Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a Terra”, tendo 
recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes 
prometido os do céu? 

     Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da Terra para 
viver. Apenas, o que Ele lhe recomenda é que não ligue a estes mais importância 
do que aos primeiros. Quis dizer que até agora os bens da Terra são açambarcados 
pelos violentos, em prejuízo dos brandos e pacíficos; que a estes falta muitas ve-
zes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes 
será feita, assim na Terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus.  

     Quando a Humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver 
egoísmo; o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e 
pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, segundo a lei do progresso e a 
promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento 
dos maus. 

No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo. Se pudesse pensar que a 
cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete sua própria vida, veria 
que é ele mesmo sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deve-
ria deter: o pensamento de que torna infelizes todos que o cercam. A cólera impe-
de que se faça muito bem, e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser sufici-
ente para incitar os esforços por dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro 
motivo: o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs.  

Fonte: O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap IX, itens 4, 5 e 9; de Allan Kardec. 

Disponível também em www.sej.org.br 

     A maior dificuldade que pode a criatura en-
contrar, na sua trajetória em busca do bem-estar 
e da própria felicidade, está enraizada na cultura 
educacional religiosa, quando o homem projetava 
as suas frustrações e fra-
cassos no seu vizinho. 

     Como compreender que 
cada qual é construtor ou  
destruidor de seu destino, 
quando sofre, por exemplo, 
uma traição ou um roubo, se 
o agente está ostensivamen-
te conhecido fora dele?  

     Na vida de Jesus, encon-
tram-se episódios de perse-
guições e agressões, que 
atestam essa condição de 
que, mesmo sofrendo os 
revezes provocados pelo 
outro, Ele não se alterava, nem se desviava de seu 
propósito. 

     O melhor exemplo encontra-se na figura de Paulo 
de Tarso que, de perseguidor, passou a perseguido, a 
partir de sua conversão como   seguidor  do  Cristo.   

Brilhe a vossa luz 

Paulo foi  um  servidor que aprendeu com os fatos 
apontados pelos discípulos, mas, muito mais do que 
isso, ele se transformou pelos exemplos de Pedro, 
na Casa do Caminho.  

     Educar-se é buscar em 
si mesmo os valores ador-
mecidos, mobilizando os 
recursos da luz existente 
em todo homem na Terra, 
fazendo claridade capaz de 
promover a grande mudan-
ça para o despertamento 
da consciência.  

     Fazendo assim, cada 
qual, educando-se, poderá 
servir de estímulo para que 
o próximo mais próximo 
busque educar-se também. 

     Brilhe a vossa luz, disse o Mestre! Nessa condi-
ção, em função de sua auto iluminação, o homem 
se eleva acima das questões dolorosas e dos desafi-
os que a Vida apresenta, minimizando as dificulda-
des e conseguindo ser feliz, aqui na Terra, apesar 
das condições que este século está apresentando. 



Agenda Na livraria, com Hermínio Miranda  

Refletindo sobre... 
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Da SEJ 
Novembro 

05 e 06 - Bazar de Natal, 10h às 17h 

08 - Colegiado: A gestão de conflitos, 18h 

22 - Colegiado: Avaliação do ciclo de capacitação, 18h  

 

Dezembro 

03 – Encerramento do Apoio Escolar, 9h 

03 – Encerramento atividades Grupos de Estudo, 16h 

11 - Encerramento atividades da Evangelização, 9h20 

17 - Entrega de presentes das crianças e dos idosos, 9h 

19 - Confraternização de Natal  

 

Do Movimento Espírita 
Novembro 

05 e 06 - Encontro estadual de Evangelizadores - Ceerj. 

12 - Reunião Ordinária do 12º CEU  

27 - Conselho Estadual Espírita de Unificação - Ceerj 

 

Dezembro 

04 – Encontro Estadual Esperantista Espírita RJ  

11 - Encontro de Arte Espírita - Ceerj  

 

     Autor de mais de 40 obras, incluindo clássicos da literatura 
espírita como “Diálogo com as som-
bras” e “Nossos filhos são Espíritos”, 
Hermínio Miranda aborda diversos 
temas: regressão de memória, autis-
mo, mediunidade, a mente humana, 
múltiplas personalidades, obsessão, 
primórdios do cristianismo...  

     Na livraria, você encontra vários 
títulos, como “Diversidade dos caris-
mas”, “Condomínio espiritual”, 
“Reencarnação e imortalidade”, “As 
duas faces da vida” e “O pequeno 
laboratório de Deus”, entre outros. 
Aproveite para conhecer um pouco 
mais a Doutrina Espírita. 

      *** 
     Presenteie conhecimento - A livraria da SEJ preparou uma 
promoção, por tempo limitado, válida para todos os títulos: na 
compra de um livro, ganhe 10% de desconto no segundo.   
 

                    Horários de funcionamento da livraria: 
     Segunda (interno): 19h às 19h30 
     Terça: 14h às 14h50 
     Quarta: 18h30 às 19h35 
     Sexta: 19h às 19h35  

Angústia e Paz  

     Previne-te contra a angústia. Essa tristeza molesta, insidiosa, contínua, arrasta-te a estado perturbador. Essa insatisfação 
injustificável, perseverante, penosa, conduz-te a desequilíbrio imprevisível. Aquela mágoa que conservas, vitalizada pela re-
volta sem lógica, impele-te a desajuste insano. Isso que te assoma em forma de melancolia, que aceitas, empurra-te a abismo 
sem fundo. Isso que aflora com frequência, instalando-se nas tuas paisagens mentais de pressão constante, representa o surgi-
mento de problema grave. 

     Aquilo que remóis, propiciando-te dor e mal-estar, impele-te a estados infelizes, que te atormentam. A angústia possui 
gêneses várias. Procede de erros que se encontram fixados no ser desde a reencarnação anterior, como matriz que aceita mo-
tivos, verdadeiros ou não, para dominar quem deveria envidar esforços por aplainar e vencer as impressões negativas e as com-
pulsões torpes. Realmente, não há motivos que justifiquem os estados de angústia. 

    A angústia entorpece os centros mentais do discernimento e desarticula os mecanismos nervosos, transformando-se em fator 
de alienações. Afeta o psiquismo, o corpo e a vida, enfermando o Espírito. Rechaça a angústia, pondo Sol nas tuas sombras-
problema. Não passes recibo aos áulicos da melancolia e dispersa com a prece as mancomunações que produzem angústia.  

    Fomenta a paz, que é o antídoto da angústia. Exercita a mente nos pensamentos otimistas e cultiva a esperança. Trabalha 
com desinteresse, fazendo pelo próximo o que dizes dele não receber. A paz é fruto que surge em momento próprio, após a 
germinação e o desenvolvimento do bem no coração.  

       Jamais duvides do amor de Deus. Fixado aos propósitos de crescimento espiritual, transfere para depois o que não logres 
agora, agindo com segurança. Toda angústia dilui-se na água corrente da paz. 

 (Do livro: “Alerta” -Joanna de Ângelis/ Divaldo P. Franco) 

QUER COLABORAR COM A SEJ? 

 

Procure a Secretaria, saiba como ser um  
associado 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) 

CIRANDA CULTURAL 

 

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

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



Evangelização terá apresentação 
de peça no fim do ano 
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 O que é a lei de causa e efeito? 

É uma lei criada por Deus e que dispõe que o homem tem o 
livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de 
suas ações. O que fazemos de mal e de bem retornará para 
nós nesta vida ou nas posteriores. A vida futura reserva aos 
homens penas e gozos compatíveis com os atos de respeito 
ou não à Lei de Deus. 

 

 O Espiritismo tem entre seus princípios a crença em 
Deus? 

Sim. O Espiritismo explica que Deus é a inteligência suprema, 
causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imate-
rial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O Uni-
verso é criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e 
irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. 
Todas as leis da Natureza (tanto as físicas como as morais) 
são leis divinas, pois que Deus é o seu autor.  

 

 O que o Espiritismo informa sobre Jesus?  

Jesus é o guia e modelo para a Humanidade e a doutrina que 
ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da Lei de 
Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro 
para a evolução segura de todos. Sua prática é a solução 
para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido 
pela humanidade. 
 
                                    (Fonte: FEB, perguntas frequentes)  

Gotas doutrinárias 

     Continuamos com a “Campanha do Quilo”, em prol das 
famílias atendidas pela SEJ. Você pode contribuir doando 
um quilo de alimento não perecível.  

     Agradecemos a todos que, ao longo do ano, com suas 
doações ou seu serviço voluntário, tornaram possível a 
realização desse trabalho.  

Campanha do quilo  

Encontro dos participantes  
dos grupos de estudo  

    “Estudar para aprender. Aprender para trabalhar. Trabalhar 
para servir sempre mais”. Este será o tema do encontro de 
encerramento das atividades deste ano dos grupos de Estudo 
do Espiritismo.  

     O encontro, que terá como palestrantes Álvaro Chrispino e 

Luiz Fernando Lopes, acontecerá no dia 3 de dezembro, sába-

do, a partir de 15h30. Contamos com a sua presença!   

     No dia 17 de dezembro, a partir das 9h, realizaremos a 
festa de Natal das crianças e dos idosos atendidos pelo 
Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita 
(Dapse). Você está convidado a participar desse momento. 

     Quem desejar colaborar, com um simples presente ou 
uma caixa de bombons, pode  se informar na recepção ou 
na Secretaria. 

Natal das crianças e dos idosos 

    Este ano, o trabalho de Evangelização aos domingos será 
encerrado no dia 11 de dezembro, às 9h20. Você e sua família 
estão convidados a assistir a uma bela peça coordenada pelo 
Setor de Infância, com participação das crianças, de jovens e 
adultos. Em novembro, divulgaremos a lista de crianças para a 
colaboração de quem queira doar um brinquedo. 

   DIA DE KARDEC - O Departamento de Evangelização Antônio 
de Pádua (DEAP) realizou, em outubro, o “Dia de Kardec”, 
com um trabalho desenvolvido pela Mocidade e participação 
de toda equipe, sobre Convivência na Casa Espírita. Nos senti-
mos fortalecidos pela união de todos no trabalho e surpresos 
com a participação de novos talentos na peça apresentada. A 
todos, o nosso muito obrigado. 



TERÇAS-FEIRAS, às 15h 

NOVEMBRO 

01 - Marilucia Duarte -  A força do exemplo - Livro: À luz do  
       Consolador - Yvonne Pereira 
08 - Rosana Cruz - Resistência contra o mal - Livro: Há flores no  
       caminho -  Amélia Rodrigues 
15 - Cláudio Munhoz  - Ações de Jesus após sua morte - Evangelho 
22 - Manoel Messias - Encontro marcado - Emmanuel 
29 - Eduardo Henrique - Tema livre. 
 

DEZEMBRO 

06 - Hélio Machado - Depois do Calvário - Livro: À luz do  
       Consolador - Yvonne Pereira 
13 - Rosana Cruz - Jesus no comando - Livro: Há flores no caminho -   
       Amélia Rodrigues 
20 - Cláudio Munhoz - Natal de Jesus, com Jesus - Evangelho 
27 - Eduardo Henrique - Tema livre. 

 

QUARTAS-FEIRAS, às 20h 

NOVEMBRO 

02 -  Hélcio Sampaio -  Deus - LE, questões 1-13  
09 -  Maria Gilnei Martinez - Verdadeira pureza - ESE, cap.8, item 8. 
16 - Álvaro Chrispino - Tema livre.  
23 - Hélio Ribeiro - Tema livre. 
30 - Wilta Corrêa - Perdas de entes queridos - LE 934 a 936. 

 

DEZEMBRO 

07 - Eduardo Henrique - Vinde a mim. Aceite este convite.  

14 - José Rodrigues - Jesus, o Consolador.  
21 - Manoel Messias - Maria Santíssima. 
28 - Claudio Munhoz - Eu sou o caminho.  
 

SEXTAS-FEIRAS, às 19h45  

NOVEMBRO 

04 - Anderson Azevedo – O que se deve entender por pobres de espírito 
- ESE,cap.7, it.1-2 

11 - Marli Albertina - Aquele que se eleva será rebaixado -  ESE, cap. 
7, it. 3-6 

18 - Marilucia Duarte - Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes - 
ESE, cap.7, it.7-10 

25 - Isabella Dias – O orgulho e a humildade - ESE, cap.7, it.11-12 
 

DEZEMBRO 

02 - Juvenil Sampaio - Missão do homem inteligente na Terra - ESE, 
cap.7, it.13 

09 - Hélio Machado - Simplicidade e pureza de coração - ESE, cap. 8, 
itens 1-4 

16 - Regina Motta - Pecado por pensamento. Adultério- ESE, cap.8, 
itens 5-7  

23 - Angélica Reis - Verdadeira pureza. Mãos não lavadas - ESE, cap.8, 
itens 8-10 

30 - Hélcio Sampaio – Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a     
     - ESE, cap. 8, it.11-17 

 

PALESTRA DE NATAL 
25 - Rosana Cruz, com música de Aline e Diogo -  Natal. 

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 da Doutrina 
Espírita 

Domingo 9h20 - 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 


