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O homem de bem 

    O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e 
caridade, na sua maior pureza. O homem possuído pelo sentimento de caridade e 
de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com 
o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à 
justiça. 

    Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas 
venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos 
aflitos. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem 
de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. 

    Respeita nos outros todas as convicções sinceras, e não lança o anátema aos que 
não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Não tem 
ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece 
as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios. Porque sabe que será perdoado, 
conforme houver perdoado. 

    É indulgente com as fraquezas alheias porque sabe que ele mesmo tem 
necessidade de indulgência. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, 
nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem 
que pode atenuar o mal. 

    Estuda suas imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus 
esforços tendem a permitir-lhe dizer, amanhã, que traz em si alguma coisa melhor 
do que na véspera. Não se envaidece com a sua sorte, nem com seus predicados 
pessoais porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. 

    Usa mas não abusa dos bens que lhe são concedidos porque sabe tratar-se de um 
depósito, do qual deverá prestar contas. Se nas relações sociais alguns homens se 
encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são 
seus iguais perante Deus. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes 
todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria 
que os seus fossem respeitados. 
 

Trechos retirados de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap.17, it.3.  

Disponível também em www.sej.org.br 

A quem segues? 

      Quem poderá dizer da destinação da Humanidade, neste momento tão decisivo que vive a Terra 
em sua renovação? Boa parte da população ainda se demora nos tempos primeiros da barbárie, se 
comprazendo com as notícias escabrosas veiculadas pela mídia, isso, quando não se envolve 
pessoalmente em conflitos belicosos. Nesse cenário, também está aquele homem que prioriza 
questões materiais, distanciando-se de si mesmo, ou seja, de sua essência espiritual. 

     Vive-se um tempo único e ele se chama Esperança, trazida pelos ecos da mensagem das bem-
aventuranças, que vibra nos corações de boa vontade 
daqueles que têm ouvidos para ouvir. 

     A cada novo ciclo de vida, a irmã Esperança surge 
auxiliando nos momentos mais difíceis da trajetória de 
cada um. Entretanto, a escolha é individual e é preciso 
saber: a quem se segue? 

     Revela Emmanuel que “o homem (...) encontrará 
diversas sugestões no caminho” 1 e precisará, assim, 
fazer suas escolhas. 

     Respondendo à questão acima, a destinação da 
Humanidade será o do aperfeiçoamento moral, sempre, 
demorando-se mais ou menos, conforme as escolhas 
que faça, adiantando ou atrasando a marcha do 
caminho. 

     Nessa perspectiva, como cristãos, fica a advertência 
de Paulo, em sua carta aos Efésios: “Mas vós não aprendestes assim a Cristo". 

Que cada qual possa escolher a melhor parte, seguindo o Caminho, que é o próprio Cristo, 
levando a bandeira da Esperança aonde quer que se encontre, favorecendo dessa forma os que vêm 
à retaguarda.   

1 “Caminho, Verdade e Vida”. Emmanuel/Francisco C. Xavier, cap. 159. 



Agenda Na biblioteca: leitura 
para começar bem o ano 

Refletindo sobre... 
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Da SEJ 
Fevereiro 

21 - Reunião da diretoria 
 

Do Movimento Espírita 
Janeiro 

21 - Dia nacional de combate à intolerância religiosa   

  

Fevereiro 

11 - Reunião do 12ºCEU / Fórum de áreas - 8h30, na 

Tenda Espírita de Caridade 

     Bons livros nos inspiram e 
nos renovam. A biblioteca da 
SEJ convida a todos a 
começar o ano com uma boa 
leitura. Uma dica é  o livro 
“No roteiro de Jesus”, 
organizado por Gerson 
Simões Monteiro, que 
selecionou textos de oito 
obras do Espírito Humberto 
de Campos, psicografadas 
por Francisco Cândido Xavier.  

     Ao relatar fatos 
acontecidos com Jesus, o 
autor espiritual contribui 
para uma maior compreensão 
dos ensinos do Mestre. Humberto de Campos relata fatos 
ocorridos com o Cristo — ensinando, dialogando, 
curando e, sobretudo, exemplificando seu amor à 
humanidade.  

     O livro, que será tema de estudo às terças-feiras (na 
segunda semana do mês), é um dos mais de 900 títulos 
disponíveis na biblioteca. Venha nos visitar e leve para 
casa obras que transmitem paz, harmonia e 
conhecimento.    
 
 
                 Horários de funcionamento da biblioteca: 
 
      
      Segunda (interno): 19h às 19h30 
      Terça: 14h às 14h45 
      Quarta: 18h30 às 19h30 
      Sexta: 19h às 19h30  

VOCÊ  E NÓS  

     Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos, com os recursos 
mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no 
campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares 
e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui.  

     À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da 
consciência; compreendamos que todas as afeições-problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de 
existências passadas que nos compete ressarcir e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são 
instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria, na construção de mais ampla 
felicidade porvindoura e entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. 

     Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize e permaneçamos 
em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a 
necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade 
e trabalhando fielmente para isso. 

     Você e nós estejamos certos, diante da Providência Divina, que possuímos infinitas possibilidades de 
reajuste, aprimoramento, ação e ascensão e que depende tão-somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou 
obscurecer as nossas situações e caminhos. 

 (Do livro: Coragem —Espíritos Diversos / Francisco C. Xavier) 

QUER COLABORAR COM A NOSSA CASA? 
 

Procure a Secretaria e informe-se sobre como ser  
um associado e participar das  atividades da SEJ. 

 
“Estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade       
permanecem; mas, dentre elas, a mais excelente              

é a caridade.” (S. Paulo) 



Grupos de estudo da Doutrina 
Espírita: inscrições abertas 
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    Os interessados em participar dos Grupos de Estudo da 
Doutrina Espírita podem se inscrever a partir do dia 2 de 
janeiro. Para fazer a inscrição, basta procurar um dos 
responsáveis, nos dias de reunião pública, e verificar a 
possibilidade de participação em uma das turmas.  

    As vagas são limitadas. Mais informações podem ser 
obtidas na recepção da SEJ. Os estudos — que vão do 
nível básico ao avançado — acontecem nos dias e 
horários a seguir:  

 

         Quarta-feira: 18h30 às 19h45  
        Quinta-feira: 19h30 às 21h 
        Sábado: 16h às 17h30  

     No dia 08 de dezembro, o grupo de teatro da SEJ 
apresentou, no Grupo Espírita Discípulos de Samuel, em Vila 
Isabel, a peça “Missionários da Luz - o musical”. Adaptada a 
partir do CD de Alexandre Sankor, a peça tem cenas criadas 
para cada musica, culminando na canção “Paz pela paz”.  

      

Trabalhadores da SEJ se apresentam  
no Grupo Discípulos de Samuel  

DAPSE: apresentação de fim de ano 

     A alegria marcou a confraternização do 
Departamento de Evangelização Antônio de Pádua,  no 
encerramento das atividades de 2016. O encontro  
começou com música, cantada com muito entusiasmo, 
seguida de um vídeo, com momentos da convivência do 
grupo ao longo do ano.  

     Adaptada e interpretada por evangelizandos e 
evangelizadores, a peça “Chapeuzinho Vermelho” foi 
muito bem recebida, assim como o final feliz, com a 
regeneração do “lobo mau”. O lanche e a troca de 
presentes encerraram a manhã.  

     Agradecemos à equipe pela dedicação, aos 
colaboradores eventuais e aos padrinhos, que ajudaram 
a dar brilho e alegria a todos.  

     Muita paz e Feliz 2017! 

Evangelização: peça teatral 
no encerramento de 2016 

     Nossa Instituição se encontra no processo de preparação 
para implantação da gestão compartilhada.  

A diretoria e os conselhos Consultivo e Fiscal têm se 
reunido, periodicamente, desde o ano de 2015, para avaliar 
esse novo modelo de gestão. Para isso, estão sendo 
realizadas reuniões de capacitação, com estudos e vivências, 
referentes à direção colegiada.  

Também foram realizados dois Encontros para os 
trabalhadores da SEJ conhecerem esse novo modo de gestão. 
O Ciclo de Capacitação tratou de vários assuntos 
relacionados à prática da gestão compartilhada, 
apresentados por convidados conhecedores profundos de 
cada tema. 

Os temas estudados foram: “Entendendo o Colegiado”, 
“A casa sobre a rocha”, “O colegiado na Casa Espírita”, com 
Ronaldo Frazão; “A gestão de conflitos”, com Gleyson Assis 
e Mauro Araújo; “Problemas que interferem no grupo", com 
Claudiomar Fernandes; “Feedback na relação do grupo”, com 
Alexandre Pereira; Gestão participativa: um olhar para o 
futuro”, “A avaliação como processo de crescimento do 
grupo”, com Luiz Maurício. E, finalmente, o Seminário “O 
trato das emoções nas vivências pessoais e coletivas”, com 
Edvaldo Roberto de Oliveira.  

O colegiado na SEJ 

     O Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita 
(Dapse) encerrou as atividades de 2016 em clima de muita 
alegria. No dia 17 de dezembro, as famílias assistidas se 
emocionaram com uma apresentação teatral sobre a 
importância do natal cristão e confraternizaram ao som da 
música “Paz pela paz”. 

     Após mais um ano de trabalho e solidariedade, 
agradecemos a colaboração fraterna de todos, de padrinhos e 
voluntários, que garantem o sucesso das atividades do Dapse. 
Em março, retornaremos com o Apoio Escolar e o 
Atendimento às Gestantes. A distribuição das sacolas 
fraternas continuará normalmente em janeiro. Paz a todos! 



TERÇAS-FEIRAS, às 15h 
 
JANEIRO 
03 - Marilucia Duarte -  Momentos de decisão - Livro: Momentos de 

decisão (prefácio) - Marcos Prisco / Divaldo Franco  
10 - Rosana Cruz - Simeão e o menino - Livro: No roteiro de Jesus  
      (cap 1) -  Organizado por Gerson Monteiro 
17 - Cláudio Munhoz  - Jesus e os judeus do seu tempo - Evangelho 
24 - Manoel Messias - Encontro Marcado - Emmanuel 
31 - Eduardo Henrique - Tema livre 
 
FEVEREIRO 
07 - Regina Motta - Genitores - Livro: Momentos de decisão (cap. 4) 

- Marcos Prisco / Divaldo P. Franco  
14 - Rosana Cruz - Inesperada observação - Livro: No roteiro de  
       Jesus (cap 6) -  Organizado por Gerson Monteiro 
21 - Cláudio Munhoz - Jesus e o Reino - Evangelho    
28 - CARNAVAL: Não haverá reunião. 
 
QUARTAS-FEIRAS, às 20h 
 
JANEIRO 
04 - Ana Cristina Dargains - Parábola do filho pródigo - Lc 15:11-32 
11 - Darcy Neves Moreira - Parábola do joio e do trigo - Mt 13:24-30 
18 - Manoel Messias - Parábola da porta estreita - Mt 7: 13-14  
25 - Regina Motta - Parábola do semeador - Mt 13: 1-9 
 
FEVEREIRO 
01 - Hélio Machado - Cooperação com Deus - Encontro marcado,   
       Emmanuel 
08 - José Rodrigues - Ante as crises do mundo - Encontro marcado,                   
       Emmanuel 
15 - Isabella Dias - Adivinhações - Encontro marcado, Emmanuel 
22 - Rosângela Cipolla - Caridade e razão - Encontro marcado,         
       Emmanuel 
 
SEXTAS-FEIRAS, às 19h45  
 
JANEIRO 
06 - Laura Galvão - Deixai vir a mim as criancinhas -ESE, cap.8, itens 

18 e 19 
13 - Marilucia Duarte - Injúrias e violências - ESE, cap.9, it.1-5 
20 - Hélcio Sampaio -A afabilidade e a doçura - ESE, cap. 9, it.6 
27 - André Luiz Fernandes - A paciência - ESE, cap.9, it.7 
 
FEVEREIRO 
03 - Isabella Dias - Obediência e resignação - ESE, cap.9, item 8 
10 - Juvenil Sampaio - A cólera - ESE, cap. 9, it. 9-10 
17 -  Hélio Machado - Perdoai para que Deus vos perdoe - ESE, 

cap.10, it. 1-4 
24 - Neomar Rodrigues - Reconciliação com os adversários - ESE,  
       cap. 10, itens 5-6 

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 Marilúcia do Carmo Duarte 

2° Secretário André Luiz F. de Almeida 

1° Tesoureiro Hélio Machado 

2° Tesoureiro  

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, 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 e  
Evangelização Infantil 
21h - Passes 

Quinta-feira 19h30 - Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita (ESDE) 

Sexta-feira 18h45 - Atendimento Fraterno 
19h45 - Reunião Pública 
20h15 - 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 

 

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 


