Distribuição
Gratuita

Abril
2015

E-mail:
mensageiro.fraterno
@ceace.org.br

Home Page:
www.ceace.org.br

Considerações sobre a importância de O Evangelho Segundo o Espiritismo na obra da Codificação.
1 – Os ensinamentos de Jesus contidos no seu
Evangelho são lições baseadas nas leis divinas,
que são leis universais, sendo que as de ordem
moral dizem respeito ao homem em si mesmo,
bem como às suas relações com Deus e com os
seus semelhantes. Daí ter Jesus resumido os
seus ensinamentos morais no grande princípio:
“Amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo
como a si mesmo”,

5 – Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”,
estão contidos todos os princípios fundamentais
do Espiritismo, com a vantagem de estarem
acrescidos dos ensinamentos do Cristo interpretados em espírito e verdade, donde se conclui
que “O Evangelho Segundo o Espiritismo” veio
para consolidar o papel do Espiritismo como o
Consolador Prometido (ESE, cap. VI – Item 3 e
4).

2 – Tendo em vista que não se pode dissociar o
Espiritismo do Cristianismo, já que Jesus é o nosso guia e modelo (LE 625), temos que, necessariamente, tomar por base os seus ensinamentos,
contidos em O Evangelho Segundo o Espiritismo,
como sendo o código de conduta a ser aplicado
nas nossas relações com os nossos semelhantes,
código esse que tem por fundamento a caridade
(LE 886 e ESE, cap. XV).

6 – O objetivo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” é servir de guia seguro destinado a nos
orientar na busca do nosso aperfeiçoamento moral, mediante a prática dos ensinamentos nele
contidos, conforme se depreende da explicação
de Kardec (ESE – Introdução).

3 – Somente através do exercício da caridade é
que se consegue desenvolver o sentimento do
verdadeiro amor ao próximo, sendo esta a condição necessária para se cumprir de fato o preceito
cristão: “Amar o próximo como a si mesmo”. A
prática da caridade consiste em cada um exercitar, nas suas relações com o próximo, determinadas virtudes como, por exemplo: a paciência, a
humildade, a compreensão, a compaixão e a tolerância. Trata-se aqui da caridade moral que, por
ser mais difícil, requer esforços para se por em
prática.
4 – Conforme explicação de Kardec, a caridade é
a primeira de todas as virtudes porque abrange
implicitamente todas as outras (ESE, cap. XV item 3). Este foi o motivo que levou Kardec a tomar a palavra caridade por divisa do Espiritismo,
estabelecendo a máxima: “Fora da caridade não
há salvação”. Isto significa que somente através
do exercício da caridade é que seremos salvos
dos males gerados pelas nossas imperfeições
morais, os quais nos infelicitam em nossa caminhada evolutiva, impedindo a nossa libertação do
ciclo de expiações e provas.

7 – Considerando-se de modo geral, “O Evangelho Segundo o Espiritismo” tem por objetivo a
educação moral do homem, numa perspectiva
abrangendo a vida atual e a vida futura. Mesmo
porque, como obra de educação, o Espiritismo é
obra do Cristo, que preside à regeneração que se
opera na Humanidade, com vistas à implantação
do reino de Deus na face da Terra, onde o bem
passará a reinar, conforme explicação de Kardec
(ESE, cp. I – item 7). Daí a importância de “O
Evangelho Segundo o Espiritismo” interpretado
em espírito e verdade, ou seja, O Evangelho Segundo o Espiritismo, especialmente na atual fase
de transição pela qual estamos passando.

Joalina Alcântara
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EM PAZ COM TODOS
Muitas vezes, na trilha evangélica, fica o vazio
deixado pelas afeições que nos exoneram do
carinho maior; fica o travo da desilusão à frente
dos que jornadeavam conosco ainda ontem e
hoje se retiram, desorientados, da estrada que
partilhávamos em serviço comum...

somos induzidos à capacidade de maiores reflexões, conseguimos saber quantas dores e
quantas provas carregam!...

Entretanto, isso é natural e fatal. Peçamos
a Deus por eles. Nem mesmo nós, que os
amamos e que, pela solidão passageira,

Que a luz do Senhor a todos alcance e
proteja sempre.

Sigamos, pois, à frente, abençoando a
todos.

Chico Xavier / Batuíra (Espírito)

FEB TEM NOVO PRESIDENTE
A Federação Espírita Brasileira elegeu, no dia 21 de março de 2015, o seu novo
presidente, o confrade Jorge Godinho Barreto Nery (foto).
Natural de Alagoinhas (BA),era membro efetivo do Conselho Superior da FEB, com a qual colabora há mais de 32 anos, desenvolvendo atividades no Brasil e exterior. Godinho presidiu na década de 1970, no Rio de Janeiro, o Centro Espírita Léon Denis.
É expositor e monitor espírita desde 1983, divulgando o Espiritismo em diversos países, através de palestras ou implantando
cursos, como o do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita na
Suíça.
Reforça seu currículo a larga experiência administrativa na Força Aérea Brasileira,
onde percorreu todos os postos após 48 anos de serviços prestados ao Brasil.
Desde 2013, com o afastamento de seu ex-presidente Nestor João Masotti (19372014), por questões de saúde, a FEB estava sendo presidida por seu vicepresidente, Antonio Cesar Perri de Carvalho, então efetivado no cargo.
Em seus mais de 130 anos, a Federação Espírita Brasileira teve, contando com o
confrade Cesar Perri, 16 presidentes.

Dias 06/05/15 e 08/05/15 - a partir das 19h
no pátio da nossa Casa.
Esperamos vocês. Não percam!
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Agradecimento
Temos recebido dos frequentadores e trabalhadores desta casa muitas doações
para o trabalho de Atendimento à Gestante, e queremos agradecer, do fundo do
coração, o carinho de vocês, carinho que sentimos impregnar as peças e roupinhas doadas. Que Jesus abençoe a todos!
Equipe de Atendimento à Gestante
“Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de
comer, ou com sede e te demos
de beber? Quando foi que te
vimos sem teto e te hospedamos; ou despido e te vestimos?
E quando foi que te soubemos
doente ou preso e fomos visitarte? O Rei lhes responderá: Em
verdade vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos dos meus
irmãos, foi a mim mesmo que o
fizestes.” (Evangelho Segundo
o Espiritismo – capítulo XV)

VISITA FRATERNA DO CEACE
 Dia: 19 de abril de 2015 (3º domingo)
 Local: "Associação Aliança dos Cegos"
 Endereço: Rua 24 de Maio 47, São Francisco Xavier
 Horário de Saída do CEACE: 13:00 horas
INFORMAÇÕES:
Companheiros, Instituição mantida através de doações, com cerca de 32 internos. ..
O QUE MAIS NECESSITAM NO MOMENTO:
- Material de Limpeza: desinfetante, água sanitária, sabão em pó, etc.
- Material de higiene pessoal: escovas e pastas de dente, aparelhos descartáveis de barbear, desodorante, sabonete. (vamos montar kits para entrega individual)
- Óleo de soja, café, leite, açúcar, arroz parbolizado, macarrão, feijão e massa de tomate.
LANCHE:
Levaremos salgados, doces e refrigerantes, gelados.
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4° Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro

Objetivo Geral:
Estimular uma reflexão sobre a vida moderna, a partir do entendimento da trajetória eterna do Espírito, que nos
explica o porquê da vida proporcionando assim esperança e consolo.
“Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta; sabem que a vida futura é a continuação da vida
terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do
Sol após uma noite de tempestade” ( CI- cap. 2 - item 10)

Presenças confirmadas:
Alberto Almeida, André Trigueiro, Cezar Braga Said, Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, Jorge Godinho
Barreto Nery e Sandra Della Polla.

Inscrição:
O valor da inscrição corresponde aos três dias de participação no 4° Congresso Espírita do Estado do Rio
de Janeiro. Tal valor não inclui transporte, hospedagem e alimentação do congressista.
o

Inscrições realizadas e pagas até 30 de abril = R$ 120,00

o

Inscrições realizadas e pagas de 1o de maio a 31 de julho = R$ 140,00

o

Inscrições realizadas de 1o de agosto até 30 de setembro = R$ 160,00

Maiores informações: www.ceerj.org.br/congresso
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