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                                         Ano : 17    nº 144 
          São Gonçalo, Set, Ou, Nov e Dez de 2018
            
                                      
                                          

                                           

 Participe das nossas reuniões de estudos da Doutrina
 Espírita, Segundas e Quartas, Horário: 20:00 as 21:30hs 

Senhor Jesus! 

 

Conhecemos os teus ensinamentos. 

 

Auxilia-nos a cumpri-los. 

 

Guardamos as tuas palavras. 

 

Ampara-nos, a fim de que venhamos a traduzi-las em trabalho, 

no serviço aos semelhantes. 

 

Legaste-nos o amor uns aos outros, por legenda da própria 

felicidade. 

 

Guia-nos à prática dessa lição bendita, de maneira a que o 

nosso dia-a-dia se faça caminho de fraternidade e luz. 

 

Senhor!.. Disseste-nos:- "dou a vós outros a minha paz" e tens 

mantido a tua promessa, através de todos os séculos da vida 

cristã. 

 

Inspira-nos, por misericórdia, o respeito e a fidelidade aos teus 

designios para que não venhamos a perder a paz que nos deste, 

com a intromissão de nossos caprichos, na paz que nos vem de 

Deus. 

 

Assim seja. 

Feliz Natal !!!Feliz Natal !!!

ENCERRAMENTO E FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO NO GESCJ

* Tradicional praia e encruzilhada 14-12-2018 saida do GESCJ as 19:00hs.

* Tradicional Chuleta do Boiadeiro 28-12-2017 no GESCJ as 18:30hs.
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Paciência e Nós 
Quando as dificuldades atingem o apogeu, 

induzindo os companheiros mais valorosos a 

desertarem da luta pelo estabelecimento das 

boas obras, e prossegues sob o peso da 

responsabilidade que elas acarretam, na 

convicção de que não nos cabe descrer da 

vitória final... 

Quando os problemas se multiplicam na 

estrada, pela invigilância dos próprios amigos, 

e te manténs, sem revolta, nas realizações 

edificantes a que te consagras... 

Quando a injúria te espanca o nome, 

procurando desmantelar-te o trabalho, e 

continuas fiel às obrigações que abraçaste, 

sem atrasar o serviço com justificações 

ociosas... 

Quando tentações e perturbações te 

ameaçam as horas, tumultuando-te os 

passos, e caminhas à frente, sem reclamações 

e sem queixas... 

Quando te é lícito largar aos ombros de 

outrem a carga de atribuições sacrificiais que 

te assinala a existência, e não te afastas do 

serviço a fazer, entendendo que nenhum 

esforço é demais em favor do próximo... 

Quando podes censurar e não censuras, exigir 

e não exiges... 

Então, terás levantado a fortaleza da 

paciência no reino da própria alma. 

Nem sempre passividade significa resignação 

construtiva. 

Raramente pode alguém demonstrar 

conformidade, quando se encontre sob os 

constrangimentos da provação. 

Paciência, em verdade, é perseverar na 

edificação do bem, a despeito das 

arremetidas do mal, e prosseguir 

corajosamente cooperando com ela e junto 

dela, quando nos seja mais fácil desistir 

Ditada por Emanuel Medium Chico Xavier 

O Auxílio Virá 
O problema que te preocupa talvez te pareça 

excessivamente amargo ao coração. 

E tão amargo que talvez não possas comentá-

lo, de pronto. 

Às vezes, a sombra interior é tamanha que 

tens a idéia de haver perdido o próprio rumo. 

Entretanto, não esmoreças. 

Abraça o dever que a vida te assinala. 

Serve e ora. 

A prece te renovará energias. 

O trabalho te auxiliará. 

Deus não nos abandonará. 

Fazê silêncio e não te queixes. 

Alegra-te e espera porque o Céu te socorrerá. 

Por meios que desconheces, Deus permanece 

agindo. 

Ditada por Emanuel Medium Chico Xavier 

 

Aviso do Tempo 
O tempo endereça às criaturas o seguinte 

aviso, em cada alvorecer: 

- Certamente, Deus te concederá outros dias 

e outras oportunidades de trabalho, mas 

faze agora todo o bem que puderes porque 

dia igual ao de hoje só terás uma vez. 

 

Chico Xavier - Emmanuel 
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Fatos Históricos Espíritas dos Meses de Setembro e Outubro

Setembro 

01-1892 – É fundada no Rio de Janeiro a Sociedade Brasileira de Estudos Psíquicos. 

 08-1888 – Instala-se em Barcelona, Espanha, o primeiro Congresso Espírita Internacional.  

09-1930 – É fundada em Aracajú/SE a União Espírita Sergipana.  

* Dia 17-09 data de desencarne do nosso querido Guia e Mentor Sr. Zé. 

Outubro 

03-1804 – Nasce às 19h na Rua Sala, 76 em Lyon, França, Denizard Hippolyte Léon Rivail, filho 

do magistrado Jean Baptiste-Antoine Rivail e da Sra. Jeanne Duhamel. – Autor de inúmeros 

livros de cultura, tradutor de várias línguas, membro de diversas Academias e Sociedades 

Culturais. Mais tarde, adotou o pseudônimo de Allan Kardec na codificação da doutrina 

espírita. 

03-1938 – É fundado o Centro Espírita “All an Kardec”, em Campinas/SP.  

03-2004 – É fundado na cidade de Niterói pelo confrade Saulo de Tarso F. Netto o  Correio 

Espírita. 1º jornal espírita a circular em todo o Estado do Rio de Janeiro. 

05-1949 – É assinado o “Pacto Áureo”, composto de 18 itens regu lamentando as atividades 

das entidades espíritas brasileiras. 

09-1861 – Por ordem do arcebispo da diocese de Barcelona, Espanha, foram queimados em 

praça pública mais de 300 livros e brochuras, entre os quais muitas obras espíritas, 

notadamente as de Allan Kardec. O episódio, de triste memória, foi denominado “Auto de Fé 

de Barcelona”.  

10-1942 – É fundado no Rio de Janeiro o Hospital de Clínicas “Allan Kardec”.  

ORAÇÃO A SÃO GABRIEL 

Portador das boas novas, das 

mudanças, da sabedoria e da 

inteligência. Arcanjo da 

Anunciação, trazei todos os dias 

mensagens boas e otimistas. 

Fazei com que eu também seja 

um mensageiro, proferindo 

somente palavras e atos de 

bondade e positivismo. 

Concedei-me o alcance de meus 

objetivos. Que assim seja !  

 

ORAÇÃO A SÃO MIGUEL  

Príncipe Guardião e Guerreiro 

defendei-me e protegei-me com 

Vossa espada, não permiti que 

nenhum mal me atinja. Protegei-

me contra assaltos, roubos, 

acidentes, contra quaisquer ato 

de violência. Livrai-me de 

pessoas negativas. Espalhai 

vosso manto e vosso escudo de 

proteção em meu lar, meus 

filhos e familiares. Guardai meu 

trabalho, meus negócios e meus 

bens. Trazei a paz e a harmonia. 

Que assim seja !  

ORAÇÃO A SÃO RAFAEL 

Guardião da saúde e da cura 

peço que vossos raios curativos 

desçam sobre mim, dando-me 

saúde e cura. Guardai meus 

corpos físico e mental, livrando-

me de todas as doenças. Expandi 

Vossa beleza curativa em meu 

lar, meus filhos e familiares, no 

trabalho que executo, para as 

pessoas com quem convivo 

diariamente. Afastai a discórdia 

e ajuda-me a superar conflitos. 

Arcanjo Rafael, transformai a 

minha alma e o meu ser, para  

Oração dos Arcanjos

      BIG Edição Set, Out, Nov, Dez 2018  



Fatos Históricos Espíritas  Novembro e Dezembro

Novembro 

14-1849 – Em Rochester, Estados Unidos, no salão denominado “Corintbian Hall”, 
as irmãs Fox realizam suas primeiras demonstrações públicas, das quais resultou a 
organização do primeiro núcleo de estudantes do Espiritismo moderno.  

   

15-1942 –  Surge em Franca/SP, o jornal espírita “Nova Era”.  
   

23-1795 – Nasce em Thiais, localidade do departamento de Sena, na França, 
Amélie-Gabrielle de Lacombe Boudet, que se tornaria a senhora Allan Kardec. – Era 
filha única do casal Julien -Louis Boudet e Juli e-Louise Seigneat de Lacombe. O pai 
era proprietário e antigo tabelião, homem rico e bem situado na estratificação 
social.  

   

23-1904 –  O “Boston Journal, publicação não espírita, divulga a notícia da 
descoberta de um esqueleto humano, quase completo, entre a terra e os 
escombros das paredes da velha adega da casa onde, 56 anos antes, moraram as 
irmãs Fox e se produziram as notáveis batidas que assinalaram o início da história 
do Espiritismo. O achado veio comprovar a veracidade das comunicações obtidas 
naquele local e naquela ocasião.

 

Dezembro
 

10-1911 –
 

É inaugurado no Rio de Janeiro o prédio próprio da Federação
 

Espírita Brasileira, à Avenida Passos.
 

 

12-2004 –
 

Lançamento oficial do jornal Correio Espírita, na sede da FEERJ –
 

Niterói/RJ, tendo como conferencista o Dr. Jorge Andréa dos
 

Santos.
 

 

25-1915 –
 

É fundada em Salvador/BA a União Espírita Bahiana, sob a
 

Entre um ano que se vai
 

E outro que se inicia,

 

Há sempre nova esperança,

 

Promessas de Novo Dia...

 
 

Considera, meu amigo,

 

Nesse pequeno intervalo,

 

Todo o tempo que perdeste

 

Sem saber aproveitá-lo.

 
 

Se o ano que se passou

 

Foi de amargura sombria,

 

Nosso Pai Nunca está pobre

 

Do pão de luz da alegria.

 
 

Pensa que o céu não 
esquece

 

A mais ínfima criatura,

 

E espera resignado

 

O teu quinhão de ventura.

 

 

Considera, sobretudo

 

Que precisas, doravante,

 

Encher de luz todo o tempo

 

Da bênção de cada instante.

 
 

Sê na oficina

 

do mundo

 

O mais perfeito aprendiz,

 

Pois somente no trabalho

 

Teu ano será feliz.

 
 

Não esperes recompensas

 

Dos bens da vida terrestre,

 

Mas, volve toda a esperança

 

A paz do Divino Mestre.

 
 

Nas lutas, nunca te esqueça

 

Deste conceito profundo:

 

O reino da luz de Cristo

 

Não reside neste mundo.

 

 

Não olhes faltas alheias,

 

Não julgues o teu irmão,

 

Vive apenas no trabalho

 

De tua renovação.

 
 

Quem se esforça de verdade

 

Sabe a prática do bem,

 

Conhece os próprios deveres

 

Sem censurar a ninguém.

 
 

Ano Novo!... Pede ao Céu

 

Que te proteja o trabalho,

 

Que te conceda na fé

 

O mais sublime agasalho.

 
 

Ano Bom!... Deus te abençoe

 

No esforço que te conduz

 

Das sombras tristes da Terra

 

Para as bênçãos de Jesus.

 

Carta de Ano Bom (Chico Xavier)
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Conhecidos sob  vários nomes:  Ibejis, Erês, Crianças, Ibejada, 

Dois-Dois, são entidades de caráter infantil divididas em 

masculino e feminino. Embora cultuadas de modo 

aparentemente semelhante, tem conceitos bastante diferentes 

na umbanda e no candomblé. IBEJI(Ib=nascer + Eji=dois) Na 

umbanda, os Erês são reconhecidos como almas que 

desencarnam ainda crianças.  Comumente chamados apenas de 

crianças, são manifestações de espíritos infantis, cujo 

comportamento em nada difere dos Erês do candomblé. O 

sincretismo com os santos católicos São Cosme e São Damião, é 

espontâneo e bastante óbvio.  A história nos conta que Cosme e 

Damião eram de origem árabe, tornaram-se médicos e se 

converteram ao cristianismo. Viviam fazendo caridade sem 

querer receber dinheiro pelos seus serviços,  atendendo principalmente às crianças que 

agradavam, dando-lhes guloseimas. Sua popularidade irritou um cônsul romano,  numa época 

em que o s cristãos eram perseguidos.  Foram presos,  torturados e por fim degolados por se 

recusarem a abdicar de sua fé,  isto no ano 287 durante o império de Diocleciano.  Sua fama 

cresceu na Europa durante a idade média, quando havia o costume de presentear as crianças 

com doces no dia que lhes era consagrado.  Esta tradição foi trazida ao Brasil pelos 

portugueses, que e logo encontrou semelhança com o culto de Ibeji, trazidos pelos escravos de 

origem Nagô. O curioso é q ue a primeira igreja construída no Brasil,  foi em homenagem aos 

santos gêmeos e existe até hoje na cidade de Igarassu em Pernambuco. Por isso essa 

popularidade e a estranha relação do sincretismo que coloca dois santos adultos relacionados 

com a imagem de c rianças. Acredita-se que quando bem tratados,  auxiliam na prosperidade e 

na fartura dos seus devotos.  Apesar dos diferentes conceitos a respeito destas entidades,  a 

incorporação não se diferencia muito entre o candomblé e a umbanda.  Todos são tal qual 

crianças agitadas. Apegadas a brinquedos,  suscetível ao tratamento que lhes é dispensado.  

Brincam, brigam e choram quando contrariadas ou mimadas.  As crianças da umbanda,  tem 

nomes comuns como Pedrinho,  Joãozinho, Paulinho, Ritinha, as vezes acrescido de uma 

qualidade: Mariazinha da praia, Marquinho do poço, etc... Fonte Revista dos Orixás. 

Dia 27-09 São Cosme e São Damião

São Cosme e São Damião! Por amor a Deus e ao próximo, consagrastes a vida no cuidado do 

corpo e alma dos doentes. Abençoai os médicos e farmacêuticos. Alcançai a saúde para o 

nosso corpo. Fortalecei a nossa vida. Curai o nosso pensamento de toda maldade. A vossa 

inocência e simplicidade ajudem todas as crianças a terem muita bondade umas com as 

outras. Fazei que elas conservem sempre a consciência tranqüila. Com a vossa proteção, 

conservai o meu coração sempre simples e sincero. Fazei que eu lembre com freqüência estas 

palavras de Jesus: "Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o Reino de Deus". São 

Cosme e São Damião, rogai por nós, por todas as crianças, médicos, farmacêuticos e 

enfermeiros. 

Oração a São Cosme e São Damião
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No ano de 1756, nasce no território hoje chamado de Espanha uma linda menina 

chamada Márcia, filha de um Lorde Francês com uma cigana. Esta linda menina de 

cabelos dourados era diferente de seu povo  e por isso sofreu discriminação por parte 

dos chefes ciganos, que devido a situação formada foi obrigada a deixar seu povo, pois 

os chefes ciganos a tinham como uma ameaça por ela ser diferente e ser filha de um 

Lorde, então resolveram expulsá -la da tribo . A linda menina de cabelos dourados não 

tinha para onde ir, mas como era obrigada a abandonar seu povo fez um juramento 

que um dia retornaria mais rica, e assim os chefes ciganos a aceitariam de volta e foi o 

que a menina fez. Márcia sem ter para onde ir caminhou para a vida passando 

inúmeras dificuldades, ficando inclusive muito doente e que com muita força e fé, foi se 

superando e foi obrigada a tornar -se Meretriz. Márcia de uma beleza encantadora 

atraía inúmeros homens que vendo -a, ficavam vislumbrados com aquela beleza e que 

um deles até mesmo lhe ofereceu um castelo como presente de casamento e foi 

recusado por ela, pois tinha um desejo que era retornar para o seu povo e que não 

demorou muito para acontecer, pois ao conquistar uma fortuna, Márcia retor na para 

suas origens e ao retornar foi recebida de braços abertos pelo seu povo, pois com 

exceção de seus chefes ela sempre foi tratada pelo seu povo com muito amor e muita 

ternura. Os chefes ciganos sabendo da riqueza que Márcia havia conquistado e, 

gananciosos que eram imediatamente a aceitaram de volta achando que ela iria dar -

lhes toda sua fortuna, porém, Márcia cheia de amor ao Pai e ao próximo pegou sua 

fortuna e fraternalmente dividiu -a com seu povo, contrariando assim seus chefes 

ciganos e cumprindo  a promessa que havia feito quando deixou o seu povo e dito que 

um dia ficaria muito rica e retornaria para eles. Dona Márcia que a luz do Pai a ilumine 

cada vez mais e que a Senhora possa estar sempre unida a nós, nos orientando e nos 

guiando na caminhada que leva ao Pai. 

Dona Márcia 15-10

“A maior caridade que um umbandista pode fazer é  divulgar sua doutrina para outras 
pessoas, e realmente praticar os ensinamentos que recebe.”   
 
 
“Os médiuns reclamam que estão muito atribulados, sem tempo. 
Nós somos secundários, somos apenas momentos de preenchimentos de lacunas, 
estes são os encarnados, dentro de um egoísmo nos seus caprichos. 
Os espíritos em evolução, dentro de uma humildade, retratam que esta vida, é apenas 
um trabalho. 
Que o próprio se preocupe com suas ações, vivam conscientes dentro de uma razão.”   
 
 
“ O verdadeiro sorriso não é o que vem dos lábios,e sim o que vem dos olhos.”  

Mensagens  da Dona Márcia 

SAUDADE 

Leve sentimento de pesar despertado pela lembrança de alguém muito estimado, de lugar 

agradável ou de uma época boa. (nota do editor  :´|) 
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  Meus  Pensamentos
e Minhas Caminhadas

 
-Dividas Contraídas 

Nas Provações  e Conflitos em uma casa 

espírita, dentro da Irmandade, quase sempre 

estamos pagando pelo sistema de prestações 

certas dividas contraídas por atacado em 

encarnações passadas. 

Zé 19/09/2016 

-Mentira: Fraqueza dos covardes, ingratos, 

traidores, inúteis, hipócritas, Calungueiros e 

pobres de Espírito. 

Zé 12/09/2016  

Meu Amigo 

-Meu Humilde Aparelho e Bom “servidor” 

Eu deixo para você estas palavras de 

ensinamentos de vida, que as palavras, atos e 

pedras que ecoam sobre o seu telhado na hora 

do descanso da roupagem do espírito noite a 

noite, se transformem em lindas canções para 

que descanse como recém nascido a espera 

triunfante da jornada “que é a vida” e seja feliz 

porque você é merecedor.  

Do Amigo Zé 08/06/2016. 

      BIG Edição Set, Out, Nov, Dez 2018  



ix
s

r
O

á
i

O
r
xá

s

IANSÃ-
 
Sincretismo Santa Bárbara

 
                        Dia 04-12 

                          

Orixá dos ventos, raios e tempestades. Responsável pelas transformações, 
(mutações e mudanças) ligadas às coisas materiais, fluidez de raciocínio e 
verbal. Orixá intimamente ligada aos avanços tecnológicos. Grande guerreira.  

Não tem reino específico, atua nos fenômenos da natureza. 

Cor: amarelo ouro e branco. Elemento: ar, água e fogo  

Dia da semana: quarta-feira (horas pares até às 16:00h)  

Planeta: Mercúrio 

Sincretizada no Rio de Janeiro com Santa Bárbara tem o seu dia comemorado 
em 4 de dezembro. 

Características dos seus filhos: Mudança de pensamento (jogo de cintura), facilidade de falar, 
de se comunicar, de interagir. Pessoas geralmente bastante flexíveis (abertas) as novidades e 

mudanças. 
 

OXUM – Sincretismo Nossa Senhora da Conceição  
       Dia 8-12 

 

Orixá do amor, da harmonia e da concórdia. Equilíbrio emocional. Senhora das 
águas doces, rios e cachoeiras.  

Reino: Cachoeira.  

Cor: azul royal. Elemento: água.  

Dia da semana de maior vibração: segunda-feira. 

Planeta: Lua 

Características dos seus filhos: Docilidade, sensibilidade (choram com 
facilidade), místicos. 

 
 

OBALUAIÊ - Sincretismo São Lazaro 
                                                            Dia 17-12 
 

Orixá de transformação energética, de toda energia produzida de forma 

natural ou artificial, quer dizer, a energia natural é toda aquela emanada da 
natureza ou do nosso próprio pensamento e a artificial é a fabricada 
(oferendas). Ele transforma tudo e descarrega para terra.  
Orixá da transição para a vida astral. Senhor dos segredos da vida e da 

morte. Mestre das Almas.  
Se Exu é o grande manipulador das forças de magia, o Sr. Omulu é o Mestre.  
Quando desencarnamos tem sempre um enviado de Omulu do nosso lado, por 

isso é que ele sempre diz que temos que resgatar a nossa dívida; temos que 
agir efetivamente para resgatarmos o nosso Karma. 

Sincretizado no Rio de Janeiro com São Lázaro tem o seu dia comemorado em 17 de 
dezembro. 
Reino: calunga pequena (cemitério). 
Cores: preta e branca em proporções iguais.  
Elemento: terra.  
Dia da Semana de vibração maior: sábado 
Planeta: Saturno 
Características dos seus filhos: Pessoas fechadas, que passam por grandes transformações na 
vida, normalmente ligadas a perdas. São protegidos contra qualquer tipo de magia. A 

mediunidade é aguçada desde muito jovem. 
OBS.: Obaluaê é um desdobramento de Omulu, vibrando em forma mais jovem. Não se trata 
de outro Orixá, mas sim de um desdobramento. 
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Seguindo o Caminho Certo 
 
Artigo do Jornal Correio Espirita: Jornal Julho 2017 

 
Américo Domingos Nunes Filho 

 
Certa feita, Jesus afirmou aos seus discípulos: “Muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não o viram; e 

ouvir o que ouvis, e não o ouviram” (Lucas 10:24). Em outra oportunidade, o Mestre disse: “Ainda tenho muitas coisas 
para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar” (João 16:12). De outra vez, enfatizou: “Não vos deixarei 
órfãos” (João14:18) e complementou: “O Consolador, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as 
coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse” (João 14:26). 

Em 1857, na França, esse Consolador Prometido surge, sob a direção do próprio Cristo (“Espírito da Verdade”), que 
prometeu retornar ao convívio humano na glória de Deus, acompanhado de seus anjos (espíritos superiores) para 
restabelecer todas as coisas, contando com a ajuda de um ser especial, um gênio, nascido em solo francês, berço dos 
grandes luminares da humanidade, precisamente na cidade de Lyon, dotada de incontestável beleza arquitetural, uma 
das cidades mais bonitas e interessantes da França, tendo sido fundada em 43 a.C. pelos romanos, constituindo a 
capital da província da Gália. 

Em verdade, o espírito de um virtuoso sacerdote gaulês retorna ao convívio terrestre, vivificando a personalidade 
de um erudito intelectual francês, Hippolyte Léon Denizard Rivail, adotando o pseudônimo de Allan Kardec, precisamente 
como era chamado o afamado druida da Gália. Surge, então, o magnânimo codificador do Espiritismo, respeitado e 
reconhecido por todos os sinceros adeptos da Doutrina Consoladora de Jesus. 

Segue o caminho certo, todos os que estudam a codificação kardeciana, alicerçada no Controle Universal do Ensino 
dos Espíritos, desde que, conforme esclarece o excelso codificador, “(...) nem todos os Espíritos são perfeitos e que 
existem muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou São João a dizer: ‘Não acrediteis em todos os 
Espíritos; vede antes se os Espíritos são de Deus’” (I João, cap. IV- 1). Continua o mestre lionês, chamando a atenção 
de todos os estudiosos espíritas: “Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras como as há apócrifas e mentirosas. 
O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações 
não pode emanar de Deus (A Gênese, cap. I-10).  

O arcabouço doutrinário espírita entregue aos homens pelos sábios instrutores extrafísicos, sob a direção do 
inolvidável Kardec, tem a base mais garantida, o mais correto direcionamento intelectual, constituindo o instrumental 
necessário para a compreensão mais certeira, falando sem rodeios, da Doutrina Espírita. 

 A Via da Mistificação e do Engodo 
Os que seguem o caminho da distorção, da impostura e da farsa, se encontram aprisionados nas teias da obsessão 

por fascinação, achando-se, sob ilusão, no patamar da suprema intelectualidade, considerando-se superiores até aos 
instrutores espirituais e a Kardec.  Apresentam-se em completa submissão aos seres do além vulgares, atrasados, os 
quais acreditam ser dotados de grande conhecimento e, em verdade, sabem menos do que certos homens encarnados, 
mais esclarecidos do que eles. São, em totalidade, entidades enquadradas, na escala espírita, como pseudossábias, 
seres presunçosos, procurando conseguir a prevalência das mais falsas ideias, em detrimento ao que Kardec peneirou, 
através do instrumento grandioso do Controle Universal do Ensino dos Espíritos. 

      
Critério Rigoroso de Trabalho de Análise das Comunicações Mediúnicas 
Na Revista Espírita de abril de 1864 (“Autoridade da Doutrina Espírita”), o codificador afirma que “essa 

universalidade do ensino dos Espíritos constitui a força do Espiritismo”. “(...) Mas esta não é a única vantagem 
resultante dessa posição excepcional. O Espiritismo aí encontra uma onipotente garantia contra as cismas que poderiam 
suscitar a ambição de certas pessoas ou as contradições de certos Espíritos. Seguramente essas contradições são um 
escolho, mas que leva em si o remédio ao lado do mal. 

“O primeiro controle é, sem sombra de dúvida, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo quanto 
vem dos Espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom-senso, com uma lógica rigorosa e com os dados 
positivos que se possui, por mais respeitável que seja a sua assinatura, deve ser rejeitada”. “(...) A concordância no 
ensino dos Espíritos é, pois, o melhor controle, mas ainda é preciso que ocorra em certas condições. A menos segura de 
todas é quando um médium interroga, ele próprio, vários Espíritos, sobre um ponto duvidoso. É evidente que se estiver 
sob o império de uma obsessão, e se ele tratar com um Espírito enganador, esse Espírito lhe pode dizer a mesma coisa 
com nomes diversos. 

“Também não há garantia suficiente na conformidade obtida pelos médiuns de um mesmo centro, porque eles 
podem sofrer a mesma influência. A única séria garantia está na concordância que existe entre as revelações 
espontâneas feitas por intermédio de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversas regiões. 

Kardec, assim se expressou, a respeito dos seres mistificadores do além: “Sabe-se que os Espíritos, por força da 
diferença existente em suas capacidades, estão longe de estar individualmente na posse de toda a verdade; que nem a 
todos é dado penetrar certos mistérios; que seu saber é proporcional à sua depuração; que os Espíritos vulgares não 
sabem mais que os homens e até menos que certos homens; que entre eles, como entre estes, há presunçosos e 
pseudossábios que creem saber o que não sabem; sistemáticos que tomam suas ideias como verdades; enfim, que os 
Espíritos da ordem mais elevada, os que estão completamente desmaterializados, são os únicos que se despojaram das 
ideias e preconceitos terrenos. Mas sabe-se, também, que os Espíritos enganadores não têm escrúpulo em esconder-se 
sob nomes de empréstimo, para fazerem aceitas as suas utopias. Disso resulta que, para tudo quanto esteja fora do 
ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual sem autenticidade; que 
elas devem ser consideradas como opinião pessoal de tal ou qual Espírito, e que seria imprudente aceitá-las e promulgá-
las levianamente como verdades absolutas”. 

Transitando em caminhos tortuosos 
Na mesma época em que o codificador trazia ainda a lume o Espiritismo, uma nova manifestação mediúnica, através de 
uma única sensitiva, se fazia presente, intitulada de “Revelação da Revelação”, publicada sem passar pelo critério rigoroso 
da universalidade do ensino dos Espíritos e, ainda por cima, dita ser escrita pelos “próprios  
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evangelistas, assessorados pelos outros discípulos de Jesus e por Moisés”, que retornaram com o escopo de 
“restaurar as letras evangélicas”. Em verdade, sequer apontaram e consertaram os deslizes cometidos pelos clérigos 
que manipularam a bel-prazer os ensinamentos do Cristo. 

Ao mesmo tempo, aludindo ao Cristo não ter reencarnado por vias naturais, passando por uma operação de 
gestação extra-humana, ser dotado de um corpo fluídico concretizado, com todas as aparências da materialidade, 
formando-se por obra do Espírito Santo e a gravidez e o parto não foram reais, enquadrou-se a obra na assertiva 
evangélica de todos aqueles que ”não confessam Jesus Cristo vindo em carne; assim é o enganador e o anticristo” (2ª 
Epístola de João 1:7).  

Esses falsos “evangelistas” conseguiram macular todas as mais atuantes e abençoadas personagens do Novo 
Testamento. Primeiramente, os discípulos do Cristo foram tachados de “pouco adiantados” (4º vol. de “OQE” – Os 
Quatro Evangelhos, pág. 329); “não estavam aptos a compreender os mistérios e tinham que ignorá-los” (4º vol. de 
“OQE”, pág. 373). Exatamente o contrário podemos verificar nos textos evangélicos: “A vós outros é dado conhecer os 
mistérios do reino dos céus” (Mateus 13-11). Prossegue o Mestre: “Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem; e 
os vossos ouvidos, porque ouvem” (Mateus 13-16). O evangelista Marcos ressalta a resposta de Jesus aos discípulos: “A 
vós outros é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas”. Confirmando a 
sapiência dos discípulos, o Cristo, em desacordo com os “evangelistas de Roustaing”, esclarece: “Vós sois a luz do 
mundo” (Mateus: 5-11).   

Agora é com a mãe de Jesus, Maria, a denigrem, tachando-a de “ignorante das leis da matéria” (vol. 1 de “OQE”, 
pág. 202); “... teve completa ilusão do parto e da maternidade” (vol. 1 de “OQE”, pág. 196); “... cumpria muito pouco 
dos deveres que a maternidade impõe às mulheres” (vol. 1 de “OQE”, pág. 246). Os falsos “discípulos do Mestre” 
relatam que a gravidez de Maria foi aparente e dão uma informação científica que prima pela infantilidade, 
desconhecendo inteiramente o mecanismo fisiológico de uma prenhez: “... Pela ação dos fluidos empregados, o 
mênstruo parou durante o tempo preciso de uma gestação, contribuindo este fato para a aparência da gravidez, pela 
intumescência e pelos incômodos ocasionados”. Aliás, esses “fulgurantes seres”, que ditaram “A Revelação da 
Revelação”, desconhecem mesmo a fisiologia humana, desde que também disseram: “O que entra no homem vai aos 
intestinos e daí para o lugar secreto” (pág. 557, vol. 4 de “OQE”). É lastimável que ainda seja infelizmente propagada, 
em nosso meio doutrinário, como espírita, uma pseudodoutrina, contendo tantos absurdos de conteúdo moral e 
doutrinário, como também marcadas incongruências científicas. 

Pelo fato de ignorarem o que é natural, por certo nada sabem do que é não natural. Daí a tese do corpo fluídico do 
Cristo ser uma farsa, um embuste, transformando todos os atos da vida do Mestre numa grande e deliberada mentira. 
Quanto ao Cristo fluídico, Roustaing o revela como alguém que pareceu ser formado no ventre de Maria; depois simulou 
o seu nascimento; a seguir, enganou a todos, representando que mamava; fingiu que sentia dor (“não sofrera 
materialmente e não fraqueara sob o guante da dor”, em vol. 3 de “OQE”, pág. 462) e não experimentava emoções 
humanas. Além de tudo, simulou morrer.   

Lastimavelmente, enquadraram Jesus, na infância, como uma criança que “gostava da solidão e seus hábitos eram 
tidos por quase selvagens, visto não conviver com os meninos de sua idade” (pág. 246, vol. 1). Que truculência! O 
amado Cristo, Espírito puro por excelência, depreciado e desrespeitado mais uma vez pelos sequazes do anticristo.  

Os Espíritos trevosos, juntamente com o Sr. Roustaing, conseguiram até mesmo menoscabar a figura poética da 
Rosa de Sarom (Lírios do Campo), tentando tornar vil, desprezível, a bela imagem inspirada pelo Cristo, falando do 
amparo divino: “... nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles” (Mateus 6: 28-29), dizendo que 
os lírios eram habitat de larvas constituídas de substâncias humanas, “que rastejam ou antes deslizam, tendo os 
membros, por assim dizer, em estado latente”, encarnação de “anjos decaídos”, Espíritos superiores que sofreram 
processo de retrogradação espiritual, que faliram por terem se transviado pelo orgulho, quando já estavam trabalhando 
na constituição de planetas (vol.1 de “OQE”, pág. 313). Quanta barbaridade! 

  
Profunda discrepância com o que ensina a Codificação Espírita 
A assertiva rustenista de que a encarnação humana não é uma necessidade, e sim, um castigo, citada no vol. 1 de 

“OQE”, pág. 317, fere completamente um dos princípios básicos doutrinários. A Codificação Kardequiana ensina 
exatamente o contrário: “A união do espírito e da matéria é necessária” (“OLE”, Q. 25), já que os “espíritos têm que 
sofrer todas as vicissitudes da existência corporal” (Q. 132 de “OLE”) e “todos os Espíritos são criados simples e 
ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal” (Q. 133 de “OLE”). Na Doutrina Espírita, os bons 
Espíritos não são os que evoluíram na dimensão extrafísica, são os que conseguiram “predominância sobre a matéria” 
(Q. 107 de “OLE”). Bem clara a afirmativa doutrinária de que “os Espíritos puros percorreram todos os graus da escala e 
se despojaram de todas as impurezas da matéria” (Q. 113 de “OLE”). Enquanto Roustaing diz que a criatura conhece o 
bem e o mal nas paragens espirituais, o Espiritismo ressalta o oposto: “Para ganhar experiência é preciso que o ser 
espiritual conheça o bem e o mal. Eis por que se une ao corpo” (Q. 634 de “OLE”).  

Portanto, é na vibração mais densa que o Espírito, simples e ignorante, escolhe o seu caminho: “Se não existissem 
montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer; se não existissem rochas, não compreenderia que 
há corpos duros” (“OLE”, Q. 634). O Espírito, centelha divina aprimorada e individualizada, necessita da arena física, 
com sua resistência própria, para despertar e exteriorizar suas potencialidades (“O Reino de Deus dentro de si”).  

É dever de todos os espíritas exercer a vigilância, sabendo distinguir o joio do trigo e não se mostrar indiferente à 
investida de mentes extrafísicas sombrias: Na obra Elos Doutrinários, pág. 36, o rustenismo é denominado de “Curso 
Superior de Espiritismo”, confirmando a fascinação de seus seguidores.  

Na carta aos Efésios, Capítulo 5:11, Paulo chama-nos a atenção, clamando: “Não sejais cúmplices nas obras 
infrutíferas das trevas; antes, porém, reprovai-as”. Poderíamos acrescentar: “reprovai-as; contudo, oremos pelos que 
estão atados ao fanatismo desagregador e a obsessão da fascinação, fonte de querelas, cismas e discussões”. 

Acima de tudo nos foi confiada a missão de administradores dos bens da Terceira Revelação Divina à Humanidade. 
Nossa responsabilidade é imensa diante do Mestre e de nossa consciência. Que o caminho da libertação espiritual seja 
trilhado por todos os que trazem dentro de si o reconhecimento e a fidelidade ao Espírito da Verdade (o próprio Jesus) e 
a Kardec, o excelso codificador da Doutrina Espírita. 
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Preguiça, Desânimo e Melancolia 

Artigo do Jornal Correio Espírita: Jornal Outubro 2017 
Djalma Santos 
 
       Todos nós, espíritos a caminho da luz, viajores da eternidade, nômades do espaço, precisamos estar atentos 
aos vários fatores que retardam a marcha de nosso progresso. Alguns desses fatores fogem ao nosso controle 
porque são externos, mas grande maioria deles é interna e perfeitamente controlável. Quando você se sentir 
pressionado pelas malhas perigosas da preguiça, desânimo ou melancolia, procure expulsar com esforço titânico as 
trevas que te envolvem, e procure fazer luz no seu íntimo, acendendo a lâmpada do Evangelho de Jesus em sua 
mente convulsionada pela intemperança mental. 

       Preguiça, desânimo e melancolia são enfermidades que correspondem à síndrome de obsessão, vitimando 
todas criaturas que formam compacta massa de vivos-mortos, que pululam em gabinetes de psicanálises, buscando 
soluções que só raramente se resolvem aceitar e seguir. O efeito da ociosidade, com origem na preguiça e no 
desânimo, na falta de fé também da saciedade, para aqueles que usam de suas faculdades com o fim útil, e de 
acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. A pessoa 
suporta as vicissitudes com mais paciência e resignação, quando obra com a felicidade mais sólida, e mais durável 
que a espera. 

       Essas vertentes depressivas que atormentam a mente humana, podendo gerar o desassossego, se 
relacionam com as experiências pretéritas, porque os abusos do passado culposo se manifestam como tristeza 
indefinida, disfarçando o remorso que a carne abafa nos centros da memória do períspirito. Muitas vezes somos 
acometidos por uma tristeza profunda, uma melancolia sem fim, que nos leva a considerar a vida sem atrativos. É 
que vosso espírito, aspirando a felicidade e a liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos 
esforços para sair dele. 

       Reconhecendo que os esforços são inúteis, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-
vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. É necessário resistir com energia a 
essas impressões que vos enfraquecem a vontade, pois são inatas de todos os espíritos dos homens, que aspiram 
por uma vida melhor; mas, não as busqueis neste mundo de provas e expiações e, agora que Deus vos envia os 
espíritos para vos instruírem acerca da felicidade, que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação 
para vos ajudar a romper com os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso 
degredo na Terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-se à vossa família, 
quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. 

       Se no curso do vosso degredo de caráter de provas, desabarem sobre vós os cuidados, as inquietações e 
tribulações, sedes fortes e corajosos para suportar. Sejam resolutos, porque duram muito pouco, e vos conduzirão a 
companhia de amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a 
fim de guiar-vos a uma região inacessível as aflições da Terra. Procure resistir com todo vigor as investidas desses 
estados da alma, porque eles terminarão, e recorda de que, após a noite, esplende, luminoso, o dia, como a 
enfermidade sucede a saúde benfazeja. 

       É mais que natural que aneles por mais largas conquistas no campo da carne e do espírito, pois para isso 
estás aqui, em luta contínua, ao lado de outros espíritos também necessitados, a fim de que evoluam, qual ocorre 
com você mesmo. Preguiça, desânimo e melancolia são marcas dos infelizes de espírito, portanto, não seja 
retrógrado, e sim altamente positivo, para que dos seus atos nasçam ideias e pensamentos alegres, construtivos e 
amorosos, não deixando se envolver pela impaciência, que é um componente de suas futuras tristezas. Procure 
praticar atitudes boas, que possam redundar em proveito do próximo, jamais renunciando à sua obrigação de estar 
bem com tudo e com todos. 

       Na realidade, somos criaturas lutando contra as próprias inferioridades, quer seja a fraqueza da alma ou a 
ignorância do espírito. O progresso existe para abranger a todos, mas de qualquer forma, um dia teremos que 
empreender essa caminhada rumo às campinas siderais do infinito de Deus. Temos que encarar a vida com 
naturalidade, sem complicar demais na hora de enfrentarmos os problemas, que geralmente surgem para nos 
instigar a resolução das dificuldades. Lute com todas as suas forças, a fim de ficar claro sua disposição em 
ultrapassar barreiras, pois elas foram colocadas à sua frente como testes importantes ao nosso aprendizado. 

       Procure se libertar de costumes antigos, que já foram ultrapassados por você, e não têm mais nenhuma 
utilidade ao seu envolvimento com as variadas formas de progresso. Cuide melhor de sua mente, porque ela é 
importante demais para qualquer processo de desenvolvimento, que busca a harmonia dela e do seu espírito 
imortal, esse viajor incansável da eternidade, esse nômade do espaço, esse andarilho do infinito, programado para 
crescer, superar e transcender no campo da carne e do espírito. Batalhe em todas as frentes de combate, buscando 
sempre a ética e a transparência, a convivência pacífica com seus semelhantes. Você é a sua força. Se pensa que 
vai vencer, você já venceu, e se pensa que será derrotado, já está derrotado, portanto não faça nada sem otimismo 
e boa vontade, para que tudo dê certo em sua vida. 

       Ajuste-se a todos os mecanismos da evolução, buscando primeiro os valores do espírito, que são 
permanentes, e que podem nos levar a vitória sobre nós mesmos. Abra uma porta para uma nova existência, sem 
traumas, sem culpas que se tornem verdadeiros martírios para a sua consciência imortal, pois o melhor a fazer é 
tentar corrigir os deslizes, erros graves, a preguiça, o desânimo e a melancolia, que leva a ociosidade, empurrando-
nos para a retaguarda da vida, que segundo Jesus, onde haverá dores e ranger de dentes. 
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Aniversariantes de Setembro Santos do Mês de Setembro

 

 

 

 

02- Alice Maria Soares de Souza 
02- Andrea Cristina Diniz R. 
02- Luiz Carlos Madeira 
02- Suzane Galdeano da Conceição 
03- Thercia B. S. de Moraes 
04- Marilza de Oliveira Nunes 
04- Nilce Ferreira da Silva 
05- Luiz Fernando de Oliveira 
06- Nélia Gil Mouzer Franca 
06- Olivar Brandão dos Santos 
07- João Carlos Cruz Balthazar 
08- Jupiraci Cruz Joaquim R. 
08- Newton de Castro Torres 
08- Vivian da Silva Ribeiro 
09- Deuza Francisca do Nascimento 
09- Felipe Almeida Silva Gomes 
10- Jane Cardoso de Jesus 
10- Maria Cristina Ennes da S. 
11- Alcilene de Souza Sales 
11- Bruno Rodrigues 
11- Eliana Cardoso Braz 
11- Maria Francisca da S. F. 
12- Aline Valéria Cavalcanti 
12- Haila Silva Bastos 
12- José Ricardo Nunes Elachka 
13- Jaciara Vaz Teixeira  
14- Bruna Guimarães de Souza 
15- Laura Jasmin Guimarães 
15- Rosa Maria Amorim F. 
16- Bernadete Lourdes Santos 
16- Claudia Nascimento C. 
16- Luiz Carlos da Silva Lima 
17- Danielli Peixoto Risso 
17- Jonas da S. Gomes 
17- Solange Oliveira dos Santos 
18- Diego Pinto Feijó do Nascimento 
19- Edna da Silva Ribeiro 
19- Elma da Silva Ribeiro 
19- José Maria Bastos Cochito 
19- José Ronaldo da Silva 
19- Leonardo de Almeida Souza 
21- Ely de Araújo Silva 
22- Areovaldo Leal de Souza 
23- Mauro Pereira dos Santos 
24- Hélio Eduardo Alves A. 
25- Cirlene Sales Muniz 
26- Kátia Lucia Santanna 
26- Walter Delfino dos Santos 
27- Euviro 
27- Gisele de Almeida Silva 
27- Lezimar T. Riter 
27- Maria Aparecida de Souza 
28- Damiana Reis da Silva 
28- Lorival Machado da Silva 
29- Leila da Silva Araújo 
29- Patrícia Emigdio dos Santos 
29- Telma 
30- Aurelina Matos Pinto 

01 - Santa Beatriz da Silva 
02 - Mártires de Setembro 
03 - São Gregório Magno 
04 - Moisés e santa Rosália 
05 - São Lourenço Justiniano 
06 - Profeta Zacarias e são Onesíforo 
07 - Santo Clodoaldo 
08 - Natividade de Nossa Senhora 
09 - São Pedro Claver 
10 - Santo Ambrósio Eduardo Barlow 
11 - São Paciente 
12 - Mártires Japoneses 
13 - São João Crisóstomo 
14 - Exaltação da santa Cruz 
15 - Nossa Senhora das Dores 
16 - São Cornélio e são Cipriano 
17 - São Roberto Belarmino 
18 - São Metódio 
19 - São Januário 
20 - Tomas Johnson 
21 - São Mateus 
22 - São Tomás de Vilanova 
23 - Tecla e Iraís  
24 - São Geraldo 
25 - São Cleolfrido 
26 - São Cosme e são Damião 
27 - São Vicente de Paula (cultos AfroBrasileiros 
São Cosme e São Damião) 
28 - São Venceslau 
29 - São Miguel, são Gabriel e são Rafael 
30 - São Jerônimo 

 
Valor das coisas  

 

O valor das coisas não está no tempo que elas 
duram, mas na intensidade com que 
acontecem... Por isso existem momentos 
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas 
incomparáveis... 

      BIG Edição Set, Out, Nov, Dez 2018  
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Aniversariantes de Outubro Santos  do Mês de Outubro

         02 de Abril
Somente nos Cinemas

O filme

 Doações

Aceitamos todos os tipos

 de doações , alimentos,

 roupas, descartáveis 

em geral  para doações 

em espécie utilize: 

                   

 Banco Bradesco 

 AG: 2807-0  

 CC: 3206-9

  Grupo Espírita Sagrado Coração de Jesus

   

                                        

01-CARLOS ORÊNCIO ALVES 
01-ELIANE ALCANTARA 
02-CAROLINE RAMALHO NEDER 
02-PAULO CESAR DA SILVA  
03-DACIANA GUEDES DA CHAGAS 
03-RAILDA DE JESUS NOVAIS 
04-JOEL LUIZ FIGUEIREDO DOS SANTOS 
04-NATÁLIA PEREIRA S.FILHO 
05-ADÉLIA BISPO DOS SANTOS 
06-MARA LILIA BARBOSA CASTRO 
06-SILVIA MACHADO DOS SANTOS 
08-ANA MARIA ELACHKAR 
08-NILZA SOARES DOS SANTOS 
08-VANESSA COSTA AUGUSTO 
09-LUCIANA ABREU PEREIRA 
09-MÔNICA ABREU 
10-LUCIANA LIMA DE MENEZES 
11- MARCELO DOS REIS FREITAS 
12- ELENICE PEREIRA DA CRUZ 
12- IVANA DE SÁ MOREIRA 
12-LIDIANE FERREIRA DE MOURA 
12- ROSIMERE PEÇANHA DA SILVA 
12- SONIA MARIA GIL DA SILVA 
14-CAMILA RAMOS DA SILVA 
14-CLAUDIA ALVES BERÇOTE 
14-MARCELA DOS SANTOS 
14-THAYS GUIMARÃES 
15-LUCIA MONTEIRO 
15-MARLENE GODOY DA CONCEIÇÃO 
17-GLEIDE LOPES DA SILVA 
17- LUIZ CLAUDIO CLEMENTINO 
20-REGINA CÉLIA SANTOS MOREIRA 
22-FABÍOLA NASCIMENTO CAETANO 
22-ORLANDO SILVA MAIA 
23-FRANCISCA SOUZA MOTA 
24-CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 
24-JULEY DE SOUZA ARAÚJO 
25-FLAVIA BARBOSA DE SOUZA 
26-ALEXANDRE RICARDO 
26-THIAGO MORAES DA SILVA 
28-ABNER DE SÁ RANGEL 
28-CASSIA B.DE FREITAS PINTO 
28-ELIDA FAVARIO DA FONSECA 
28-LUIZ HENRIQUE CAETANO 
28-MADELON FERNANDES 
30-ALEXANDRE MARCELO 
30-ROGÉRIA MARIA RODRIGUES 
31-ANA CLÁUDIA RITER 
31-ROBSON LUIZ CORREA MARTINS 
 

1- Santa Terezinha do Menino Jesus
2- Santos Anjos da Guarda
3- Beato André de Soveral
4- São Francisco de Assis
5- São Benedito
6- São Bruno
7- Nossa Senhora do Rosário
8- Santa Pelágia
9- São Dionísio
10-São Cerbônio
11-São Felipe
12-Nossa Senhora da Conceição Aparecida
13-São Teófilo de Antioquia
14-São Calixto I
15-Santa Tereza de Jesus
16-Santa Edwirges
17-Santo Inácio de Antioquia
18-São Lucas, Evangelista
19-São João de Brébeuf e São Isaac Jogues
20-Santa Maria Bertília
21-Santo Hilarião de Gaza
22-São Leotádio
23-São João de Capistrano
24-Santo Antônio Maria Claret
25-Beato Antônio de Sant’Ana Galvão
26-Santos Luciano e Marciano
27-São Evaristo
28-São Simão e São Judas, Apóstolos
29-São Narcísio de Jerusalém
30-Santos Cláudio, Lupércio e Vitório
Santo Afonso Rodrigues
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Santos  do Mês de Novembro

01 -

 

Todos os santos

 

02 -

 

Finados

 

03 -

 

São Martinho de Porres

 

04 -

 

São Carlos Borromeu

 

05 -

 

Zacarias, Isabel e santa Bertila

 

06 -

 

São Félix

 

07 -

 

São Clemente

 

08 -

 

São Godofredo e são Viliado

 

09 -

 

Dedicação da Basílica de Latrão

 

10 -

 

São Leao Magno

 

11 -

 

São Martinho de Tours

 

12 -

 

São Josafá

 

13 -

 

São Diogo

 

14 -

 

Santo Estevão Cuenot

 

15 -

 

Santo Alberto Magno

 

16 -

 

Santa Margarida

 

17 -

 

Santa Isabel da Hungria

 

18 -

 

Dedicação das Basílicas de S. Pedro e

 

S. Paulo

 

19 -

 

Santa Matilde e santo Odon

 

20 -

 

São Bernoardo

 

21 -

 

Emanuel l'Alzon

 

22 -

 

Santa Cecília

 

23 -

 

São Clemente

 

24 -

 

São Crisógono e Santo Alberto de

 

Lovaina

 

25 -

 

Santa Catarina de Alexandria

 

26 -

 

São João Berchmans e Tiago Alberione

 

27 -

 

São Máximo e são Virgílio

 

28 -

 

São Tiago de Marca

 

29 -

 

São Saturnino

 

30 -

 

Santo André

 

Aniversariantes de Novembro

03-

 

Rosângela

 

05-

 

Orli da Costa Melo

 

07-

 

Maria de Lurdes Almeida

 

08-

 

Márcia Cristina Gomes

 

Jean Carlos Barbaro

 

- Sérgio Henrique Teixeira

 

10-

 

Elizabeth de Sá Moreira

 

Maria Jorcelina da Silveira

 

Jonilda Soares Passos

 

11-

 

Carlos Felipe M. de Souza

 

- Érica Sale Muniz Gonçalveis

 

- Guamair Concas

 

Suzana Viegas

 

12-

 

Débora Figueira Martins

 

- Maria Elizabeth Costa

 

- Sueli Márcia C. das Neves

 

13-

 

Vanessa Barbosa de Castro

 

13-

 

Yasmin Mendonça dos Santos

 

14-

 

Eduardo da Silva Benevenudes

 

Vandir Encarnação

 

15-

 

Eliana Silveira e Silva

 

Rosa Marta Brito Conceição

 

16-

 

Luiz Fernando de Almeida

 

Elias Consentino de Moraes

 

17-

 

Ulisses Cerqueira Cordeiro

 

18-

 

Charid Alfredo

 

Clarice Mouzer F.Câmara

 

19-

 

Sheila Bastos Pereira

 

- Taís de Oliveira

 

20-

 

Aline da Mata Silva Vaz

 

Celeste Silva Malafaia

 

- Nilza dos Santos

 

22-

 

Jaqueline Barbosa Ramos

 

João Ricardo Baptista

 

26-

 

Catarina Mattos

 

- Márcia de Almeida

 

28-

 

Luciano Macedo

 

- Viviane de Almeida
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Aniversariantes de Dezembro

         02 de Abril
Somente nos Cinemas

O filme
 Doações

Aceitamos todos os tipos

 de doações , alimentos,

 roupas, descartáveis 

em geral  para doações 

em espécie utilize: 

                   
 Banco Bradesco 

 AG: 2807-0  

 CC: 3206-9

  Grupo Espírita Sagrado Coração de Jesus

   

                                        

Santos  do Mês de Dezembro

 1-Laura de Maura Tavares

 

 1-Valdemir Pereira L.de Assis

 

 2-Juliele Maria Ferreira

 

 3-Dalva da Conceição

 

 5-Claudia Regina da Silva

 

 5-Cyrenne Fortes Lenes

 

 5-Paula Cristina P.Cardoso

 

 6-Francielly Oro

 

 7-Deisiane Alves Vieira

 

 8-Maria do Socorro

 

 8-Rosângela Maria de Oliveira

 

 9-Francisca Jaqueline da Silva

 

11-Joilson da Silva Gomes

 

11-Marcelli Cristina R.S Torres

 

11-Suzete Martins Alves

 

12-Elena Teresinha Bárbaro

 

12-Neide de oliveira

 

12-Viviane Ferreira de Pinna

 

13-Mayra Vieira de Carvalho

 

13-Ricardo S.Mesquita

 

15-Claudia Araújo Fernandes

 

15-Eliude Castro da Silva

 

16-Maria Lúcia da Silva

 

17-Alfredo Diego Cabreira

 

17-Paolla Alencar R.das Neves

 

17-Sonia da Silva Leitão

 

18-Marli Pacheco da Silva

 

20-Camille paço de Carvalho Bitencourt

 

20-Carla Helena Souza Per eira

 

20-Inês Caldas Martins

 

20-Luiz Antônio da Conceição

 

22-Alex Kim Woo

 

22-Argemira Chagas dos Santos

 

23-Carlos Augusto C.Couto

 

23-Ernani Lenis Rodrigues

 

24-Natalia Pereira Ramos

 

25-Beatriz de O.Soares

 

25-Cátia Pereira Costa

 

25-Patricia Leandro de Oliveir a

 

25-Paulo Renato Terra

 

25-Vera Lucia da Silva Almeida

 

26-Sônia Freitas Alves

 

27-Claudia Conceição Hora

 

27-Tereza Cristina de O.Chaves

 

28-Luizabeth Quintanilha

 

30-Diogo Bitencourt da Silva

 

30-Maria Helena Neri Chaves

 

31-Karla Rio do Couto

 

> 1. Santo Elói ou Elígio.

 

> 2. São Silvério Papa, Santa Bibiana.

 

> 3. São Francisco Xavier, São Galgano Guidotte.

 

> 4. São João Damasceno, Santa Bárbara.

 

> 5. São Sabas e Nicola Stenon.

 

> 6. São Nicolau de Mira e de Bari.

 

> 7. Santo Ambrósio.

 

> 8. Imaculada Conceição de Maria.

 

> 9. São João (Juan) Diego Cuauhtlatoatzin, Santa 
Leocádia.

 

> 10. São João Roberts, São Melquíades, papa e mártir.

> 11. São Dâmaso I Papa, São Sabino.

 

> 12. Nossa Senhora de Guadalupe.

 

> 13. Santa Luzia ou Lúcia, Santa Otília.

 

> 14. São João da Cruz.

 

> 15. Santa Cristina, São Mesmino, Confessor.

 

> 16. Santa Adelaide.

 

> 17. São Lázaro de Betânia .

 

> 18. São Gaciano.

 

> 19. Santo Urbano V Papa.

 

> 20. São Domingos de Silos.

 

> 21. São Pedro Canísio.

 

> 22. Santa Francisca Xavier Cabrint.

 

> 23. São João Câncio.

 

> 24. Santa Paula Isabel Cerioli, São Charbel Makhlouf
> 25. Natal de Jesus e Santa Anastácia.

 

> 26. Santo Estevão.

 

> 27. São João Apóstolo e Evangelista.

 

> 28. Santos Inocentes e Catarina Volpicelli.

 

> 29. São Tomás Becet.

 

> 30. Sagrada Família.

 

> 31. Santa Catarina Labouré.
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Oferece-se

       Livraria GESCJ

O estudo das obras de Al lan Kardec , 
é fundamental para o correto conhecimento 
da Doutrina Espírita.  
Para conhecer o Espir itismo leiam os livros.  

 
O Livro dos Espíritos  
O Livro dos Médiuns  
O Evangelho Segundo o Espiritismo  
O Céu e o  Inferno 
A Gênese  
Obras Póstumas  

       Transporte Escolar
          Santa Rosa, 
          Icaraí,
          Centro
         Tel 964526586 Junior

      Visite nosso Site:

      www .gescj.com.br

          Serviços Gerais

       Serviços Domésticos
              em Geral

      Marli Pacheco da Silva
                   Tel: 3712-4731

    Sandra Helena

 - Drenagem Linfática-
       
        -Massagem-  

         Tel:3119-0054
                81122327

C
a

ifi
a

d
o
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ss

c
s

Maria das Graças Gomes
   * Cozinheira profissional
   * Faxina
   * Serviços gerais
   * Já trabalhei em creche
                                 Tel:98535937

Site do GESCJ

Oferece-se
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