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I N D U L G Ê N C I A

A luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera da experiência.
Circunstâncias diversas e principalmente as da indisciplina podem alterar o clima de paz, em redor de nós, e 

dentre elas se destaca a palavra impensada, como forja de incompreensão, a instalar   entrechoques.
Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento 

nos ouvidos alheios.
Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos.
O mal que desejarmos para alguém, hoje, suscitará o mal para nós, amanhã.
A mágoa não tem razão justa e o perdão, anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo.
É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real.
Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência de si mesmo.
Quem perdoa, desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência.
O erro, por isso, não pede aversão, mas, entendimento. Erro nosso, requer a bondade alheia; erro de outrem, 

reclama a nossa clemência.
A Humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime.
E, ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões.
Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é a consequência 

inevitável de toda fuga ao dever.
Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar.
Aprendamos com o Evangelho, a fonte inexaurível da Verdade.
Você, amostra da Grande Prole de Deus, carece de amparo de todos e todos lhe solicitam amparo.
Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que se o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos 

dignos e indignos a sua volta, o pintor, consciente e respeitável, buscando criar atividade superior, somente 
exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida.

O ESPÍRITO DA VERDADE / ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO C. XAVIER

ROGATIVA E COOPERAÇÃO

Rogamos a assistência e o poder de DEUS, em nosso benefício, entretanto, é forçoso lembrar que 
DEUS igualmente espera por nosso apoio e cooperação.
DEUS é a Sabedoria Infinita.Guardas a inteligência capaz de discernir.
DEUS é paz. Consegues, em qualquer situação, colaborar claramente na edificação da concórdia.
DEUS é Amor. Podes ser, em todas as circunstâncias, uma parcela de bondade.
DEUS é a luz da Vida. Seja qual seja o lance do caminho, conservas a prerrogativa de acender a chama da 
esperança.
Em DEUS, todas as doenças se extinguem. Em ti, a possibilidade de socorrer aos enfermos.
Em DEUS, a força de sustentar a todos. Em ti, os recursos de amparar alguns ou ajudar em favor de alguém.
Em DEUS, a alegria perfeita. Em ti, o privilégio de sorrir encorajando os outros.
Em DEUS, a tolerância. Em ti, o perdão.
DEUS é a Providência da Humanidade. Onde estiveres, podes ser, se o desejas, a bênção e o apoio na 
família ou no grupo de trabalho a que pertences.
DEUS pode tudo. Cada criatura pode algo.
Sempre que nos dirijamos a DEUS, pedindo auxílio, - e sempre solicitamos de DEUS o auxílio  máximo, - 
não nos esqueçamos, pelo menos, do mínimo de bem que todos nós já podemos fazer. 

ENCONTRO DE PAZ/ EMMANUEL / FRANCISCO C. XAVIER

E, conduzindo a Jesus as crianças de hoje, 
teremos o Reino de Deus na Terra, construído em 
favor de nós todos pelos artífices de amanhã.

SCHEILLA

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

NAS VORAGENS DO PECADO  
Pelo Espírito Charles - psic. de Yvonne Pereira

Estamos estudando de forma virtual todos os 
sábados  de 15 às 17h, através do aplicativo 
Zoom. Se você é jovem entre 12 e 26 anos, 
entre em contato no whatapp 98178-9930.

No dia 23 de abril de 1957, um acidente ocorrido em 
minha residência fez-me fraturar o braço esquerdo. 
Imobilizada durante vários dias, a sós com meus 
estudos e meditações, que de panoramas espirituais 
se desvendaram às minhas possibilidades mediúnicas, 
assim favorecidas por um estágio propício! 

[...]No terceiro dia após o acidente, um acontecimen-
to verdadeiramente majestoso desenrolou-se diante de 
minhas percepções mediúnicas poderosamente 
exteriorizadas do âmbito físico-carnal. Apresentara-se 
à minha frente, encontrando-me eu ainda perfeita-
mente desperta, a querida entidade espiritual Charles, 
meu guia e mestre da Espiritualidade.

[...]Charles tomou-me da mão com vigor e disse: — 
Narrar-te-ei a triste história de um coração que ainda 
hoje não conseguiu perdoar e esquecer integralmente 
a dor de uma ofensa grave... Ofereço-a àqueles que 
sofrem, aos que amam sem serem amados, aos que 
tardam em compreender que o segredo da felicidade 
de cada um e da humanidade em si mesma encontra-
se na capacidade que possua cada coração para as 
virtudes do amor a Deus e ao próximo... [...]Charles 
falou... E as cenas do drama intenso que aqui 
transcrevo se moveram à minha visão sob sua palavra, 
[...] mostrando-me, entre outros acontecimentos, o 
terrível massacre de protestantes do dia de São 
Bartolomeu, durante o reinado de Carlos IX, na França! 

 (Mensagem da autora no prefácio do livro do mês)

Livro do Mês

01 - Vaidade para quê?
08 - Pensar sem fazer: qual o mal nisso?
15 - Shhhh! Melhor não saberem!
22 - Haja paciência!
29 - O ódio ao diferente

AOS QUE SOFREM

Romance passado na França, por volta do ano 
de 1572, relata a luta dos seguidores da reforma 
luterana e calvinista. Descreve a trama de duas 
mulheres unidas num processo de vingança e 
posterior obsessão contra o responsável pelo 
massacre de seus entes amados. Apresenta o 
pacto obsessor, descrevendo os personagens 
principais: Otília de Louvigny, noiva do pastor 
sacrificado, Carlos Felipe; a irmã do pastor, Ruth-
Carolina, e Luís de Narbonne, o Capitão da Fé, que 
em seu fanatismo sectário serve de instrumento 
do clero e à rainha Catarina de Médicis.

Juras de amor, ódios e traições, exemplos de 
honradez e elevada moral, tudo se entremeia num 
fascinante enredo, urdido em torno da célebre e 
terrível “Noite de São Bartolomeu”.

Que mensagem poderia ser 
transmitida aos colaboradores
da Evangelização Espírita Infanto-
Juvenil no sentido de estimulá-los
ao constante trabalho junto à 
criança, ao jovem e aos familiares
e a fortalecer-lhes a fé no resultado
de suas ações? 

Temas de Estudo

As atividades da Escola Espírita de Evangelho Gamaliel estão sendo 
reiniciadas na forma virtual no dia 09 de agosto através dos aplicativos 
Whatsapp e Meet. Suas atividades foram suspensas devido à pandemia do 
COVID-19 que, por ainda encontrar-se em ação no Rio de Janeiro, requer 
desta insituição os cuidades devidos à saúde geral de seus frequentadores.

Todo o bem que se faz, a si mesmo faz bem.
Aquele que hoje opera na edificação da 
sociedade feliz será o beneficiário amanhã da 
sua afeição à obra de iluminação de 
consciências.
Todo o empenho, pois, deve ser aplicado nesse 
abençoado labor - a educação das gerações 
novas à luz do Evangelho e do Espiritismo -, a fim 
de que, desde hoje, a harmonia e o bem-estar 
pela honra de servir tomem conta da mente e do 
coração, prosseguindo na direção do porvir.

 Divaldo P. Franco, Brasília, 21 de novembro de 2011



NOSSA PROGRAMAÇÃO - Agosto / 2020

 Reunião com Palestras e Passes Quintas-feiras •

 Reunião com Palestras e Passes Domingos •

 Escola Espírita de Domingos •

                  Evangelho Gamaliel
 Escola de Médiuns -Sextas-feiras •

 Juventude Espírita Abel Gomes Sábados •

ATIVIDADES PÚBLICAS FECHADA

L.E. (O Livro dos Espíritos)  -  E.S.E. (O Evangelho Segundo o Espiritismo)

13 / AGOSTO 20 / AGOSTO

YSMAR VIANNA
L.E. -  Q. 197 / 199

LUSIANE (DIVALDO)
E.S.E. -  Capº. X - 07 / 08

NILTON FREITAS DE M. SALLES

FERNANDO MONTEIRO
E.S.E.  - Capº X - 11 / 13

RITA MENDES
L.E. -  Q. 200 / 206

MELISSA SANTOS
L.E. -  Q. 76 / 79

GUILHERME SARCINELLI LUZ
TEMA LIVRE

 

.

02 / AGOSTO

L.E. -  Q. 71 / 75

Ouça a Rádio Rio de Janeiro - 1.400 Khz - AM
A emissora da Fraternidade

16 / AGOSTO09 / AGOSTO 23 / AGOSTO

ANGELA VIDAL
E.S.E. - Capº. X -  16 / 18

ANGELA SALLES
 L.E. - Q. 999 / 1000

06 / AGOSTO 27 / AGOSTO

Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h GUILHERME KREMER
E.S.E.  - Capº X - 09 / 10

ALEXANDRE BRAGA GUSMÃO
 L.E. - Q. 997 / 998

06 / AGOSTO 13 / AGOSTO 20 / AGOSTO 27 / AGOSTO

TEMA LIVRE

NADJA DO COUTO VALLE

WILTON CAMPOS
E.S.E.  - Capº X - 14 / 15

MARCOS DAVI PEREIRA PONTES
 L.E. - Q. 1001 / 1002

                                       PALESTRA DOUTRINÁRIA

CARMEN SILVEIRA
TEMA LIVRE

30 / AGOSTO

JORGE CERQUEIRA
L.E. -  Q.  207 / 210

SILVIA RANGEL
E.S.E. - Capº. X -  19 / 21

JOSÉ MAURO HADDAD
L.E. -  Q.  80 / 83

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS
TEMA LIVRE

SERGIO MONTES
L.E. -  Q. 192 / 196

LUIS CARLOS TELLES
E.S.E. -  Capº. X - 05 / 06

MARCO DAMICO
L.E. -  Q. 69 / 70

EDGARD DIAZ DE ABREU
TEMA LIVRE

                                       PALESTRA DOUTRINÁRIA

FABRÍCIO DA COSTA HAMPSHIRE
TEMA LIVRE

Trabalhemos, lado a lado,
Servindo, seja onde for,
O tempo desperdiçado
É sempre um ponto de dor.

MEIMEI

Não sobrecarregue os teus dias com 
preocupações desnecessárias, a fim 
de que não percas a oportunidade de 
viver com alegria.

ANDRÉ LUIZ

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020.

   Pelo presente edital, ficam os Senhores 
Associados Fundadores e Efetivos, em dia com suas obrigações 
sociais, convocados a tomar parte na Assembléia Geral Ordinária, 
que terá lugar à Rua Jiquibá, 139, no dia 29 (vinte e nove) de agosto 
de 2020 (dois mil e vinte), em primeira convocação às 08:30 horas, 
com a metade mais um dos Associados qualificados, e não havendo 
quorum, às 09:00 horas, em segunda convocação, com qualquer 
número de Associados, de conformidade com o que dispõem o Artigo 
17, § 1.° e Artigo 18, inciso II, e alíneas, “A”, “B”, E “C” do Estatuto 
vigente do GEAL a fim de:
   Aprovar o RELATÓRIO ANUAL da Administração, 
o Balanço Patrimonial, e a Demonstração da Receita e Despesa, 
referentes ao exercício de 01/01/2019 a 31/12/2019, conforme 
PARECER emitido pelo Conselho Fiscal, e aprovar o Orçamento 
Anual das Receitas e Despesas para o exercício de 2020.
  Considerando que esta AGO anteriormente 
designada para o dia 04 (quatro) de abril de 2020 (dois mil e vinte), 
não foi instalada em razão da pandemia do Covid-19, e consequente 
determinação de interrupção das atividades presencias pelas 
autoridades sanitárias e governamentais.
   Considerando ainda que com a 
Pandemia veio à crise financeira que assola grande parte de nossa 
população.
   A Diretoria Administrativa considerará 
como adimplentes todos os associados, Fundadores e Efetivos, que 
cumpriram com suas obrigações financeiras, até março de 2020 (dois 
mil e vinte).

MARIA LUIZA SODRÉ
PRESIDENTE

Esclarecimentos sobre a forma de atuação para a 
realização da nossa AGO de prestação de contas e 

aprovação da previsão orçamentaria para 2020.

1. A assembléia será presencial;
2. Terá duas convocações, como determinado pelo 
EDITAL;
3. Na entrada teremos verificação de temperatura, 
assim como higienização das mãos com álcool 70;
4. Todas as medidas sanitárias deverão ser 
respeitadas, como o uso de máscara dentro das 
dependências do GEAL, e o distanciamento social de no 
mínimo 2 metros;
5. Os associados que desejarem participar da AGO 
deverão estar em dia com suas obrigações financeiras, até o 
mês de março 2020, conforme o edital de convocação;
6. Os associados que queiram regularizar suas 
mensalidades de forma retroativa no período compreendido 
entre janeiro a março de 2020 poderão fazê-lo 
preferencialmente por Transferência Bancária (TED), DOC ou 
Depósito, no caso de depósito deverá ser encaminhado o 

recibo para e-mail:   afim de que haja  tesouraria@geal.org.br
a identificação do pagador.

· Dados bancários do GEAL: 
· Favorecido: Grupo Espírita André Luiz

· CNJP: 34.083.402/0001-19
· Banco do Brasil (001)

· Agência: 0288-7 (PARA DOC E TED NÃO COLOCAR O 
DÍGITO)

 CONTA CORRENTE: 61306-1
7. Qualquer duvida referente a pagamentos ou 
quaisquer outros da área financeira poderão ser 
tratados pelo e-mail tesouraria@geal.org.br

ANDERSON CLÁUDIO GONÇALVES
DEPARTAMENTO JURÍDICO

ABEL GOMES
Desencarnou em 16 de agosto de 1934

. É ainda de sua lavra a mensagem Notícias, que integra a 
obra Falando à Terra, publicada em 1951 pela Federação 
Espírita Brasileira e igualmente psicografada por 
Francisco Cândido Xavier. 

A MORTE E SUAS COMPLEXIDADES

 “Na existência do corpo, começamos ou recomeçamos 
determinado serviço. Além da sepultura, continuamos a 
boa obra encetada ou somos escravos do mal que 
praticamos na Terra.” (Falando à Terra, p. 53).

“As inteligências aqui (na erraticidade) se agrupam 
segundo os impositivos da afinidade, vale dizer, 
consoante a onda mental, ou frequência vibratória, em 
que se encontram.”(p. 55.)

“A matéria mental, energia cuja existência mal 
começamos a perceber, obedece a impulsos da 
consciência mais do que possamos calcular. A paz é 
realmente daqueles no recesso do ser.”(p. 58).
No GEAL é o Mentor Espiritual da Juventude Espírita 
ABEL GOMES.

“ Alcançando o fim da 
vossa fé, que é a salvação 
das vossas almas”.

(I Pedro, 1:9)
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