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QUINTA - FEIRA QUINTA - FEIRA DOMINGO
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19 / DEZEMBRO
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REUNIÕES PÚBLICAS
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19 / DEZEMBRO

26 / DEZEMBRO

01 / DEZEMBRO

08 / DEZEMBRO

15 / DEZEMBRO

22 / DEZEMBRO

EDUARDO MENDES
L.E. - Q. 40 / 42

GILBERTO BORDALLO
.E.S.E.  - Capº IV - 21 / 25

Direção: Vera Lucia de Carvalho

FESTA COMEMORATIVA DA

DISTRIBUIÇÃO NATALINA DO GEAL

COORDENAÇÃO: ASSISTÊNCIA 
E PROMOÇÃO SOCIAL

MARCOS DAVI P. PONTES
L.E. -  Q. 967 /  970

TELMA BRILHANTE 
E.S.E. -  Capº VI - 21 / 25

Direção: Roberto Conde Soares Direção:  

GLEISE FARIA CORTINES
E.S.E.  - Capº II - 04 / 08

JOÃO APARECIDO RIBEIRO
 L.E. - Q. 909 / 912

Alexandre Braga Gusmão

Direção: Pilar Dória

LUCY MARIA BARBOSA
L.E. - Q. 43 / 49

LUIZ CARLOS TELLES
E.S.E. - Capº V - 01 / 05 

JORGE LUIS CÂMARA

Direção: Kleber Calheiros Cruz

L.E. -  Q. 971 / 976

E.S.E. -  Capº V - 01 / 05

MAURO JOSÉ HADDAD

DELFINA ALMEIDA
L.E. - Q. 50 / 51

Direção: Mariza Paladino de Lima

LUIZ PEREIRA 
E.S.E. - Capº V - 06 / 10

MARCOS ANTONIO DAMICO
L.E. - Q. 977 / 982

MELISSA DUARTE DOS SANTOS
E.S.E. -  Capº V - 06 / 10

Direção:  Elaine Martins da Cruz

Direção: Maria de Jesus F. Silva

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

FRANCISCO DE CASTRO Jr.
Tema: O NATA E NÓS

Direção: Nilton F. de Menezes Salles

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

GUILHERME SARCINELLI LUZ
Tema: RESPONSABILIDADE DOS 

ESPÍRITAS NA ATUALIDADE

Direção:  Cristina B. de Medeiros

NILTON F. DE MENEZES SALLES
L.E. - Q. 913 / 917

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS
E.S.E. - Capº. III - 01 / 04

Direção:  Lea Fonseca da Silva

Direção:  Marly de Albuquerque

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

ANDRÉ TRIGUEIRO
Tema: QUE É SER CRISTÃO?

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

29 / DEZEMBRO

Quintas-feiras e Domingos

Reunião com Palestras e Passes 

Domingos pela manhã às 8 e 10h 
Escola Espírita de Evangelho Gamaliel                        
                  

Sextas-feiras - 20 horas • Escola de Médiuns 
Sábados - 15 horas • Juventude Espírita Abel Gomes 

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

Sempre que te decidas a concretizar 
ideias e planos, na exaltação do 
Bem, recorda que Jesus, o 
Governador da Terra, começou o 
apostolado da redenção humana no 
obscuro recanto da estrebaria.

BEZERRA DE MENEZES

Cada vez que o Natal volta de novo
A cantar e fulgir.
Cristo retorna ao coração do povo,
Aclarando o porvir.

AMARAL ORNELLAS

LUCAS ANTUNES
Tema: O Natal de Jesus.

PRECE

Cada vez que o Natal volta de novo
A cantar e fulgir.
Cristo retorna ao coração do povo,
Aclarando o porvir.

AMARAL ORNELLAS

Estendei Vossa mão bondosa e pura,
Mãe querida dos fracos pecadores,
Aos corações dos pobres sofredores
Mergulhados nos prantos da amargura.
Derramai Vossa luz, toda  esplendores,
Da imensidade, da radiosa altura,
Da região ditosa da ventura,
Sobre a sombra dos cárceres das dores!
Ó Mãe ! Excelsa Mãe de anjos celestes,
Mais amor, desse amor que já nos 
destes,
Queremos nós em cada novo dia,
Vós que mudais em flores os espinhos
Transformai toda a treva dos caminhos
Em clarões refulgentes de alegria.

À LUZ DA ORAÇÃO / AUTA DE SOUZA / FRANCISCO 
CÂNDIDO XAVIER

   enhor !
Enquanto o júbilo do Natal acende a flama da oração, 

renova-nos por dentro para o mundo melhor.
Há quem diga que a fé se perdeu nas engrenagens da 

civilização e que a ciência na Terra apagou a Luz Espiritual.
Em verdade, Mestre, o homem que já controla as energias 

atômicas prepara-se à conquista das forças cósmicas, qual se 
fosse comandante da vida.

Entretanto, à frente dos olhos, não temos somente o 
egoísmo e a vaidade que lhe comprometem a grandeza, 
semelhante a magnificente palácio sobre chão de explosivos.

Em toda parte, marginando a carruagem dos poderosos, 
arrastam-se os vencidos de todas as condições. Muitos 
enlouqueceram, no excesso de conforto, e vagueiam nas furnas 
dos entorpecentes; outros, terrificados na visão dos crimes 
perfeitos, nascidos da pompa intelectual, jazem mutilados 
mentalmente nas trincheiras do hospício... Milhões erguem os 
braços por antenas de dor, no imenso mar das provações 
humanas, quais náufragos, nos esgares da morte, junto de 
multidões agitadas e infelizes, cansadas de incerteza e 
desilusão...

Por tudo isso, Senhor, nós, que tantas vezes Te negamos 
acesso às portas da alma, esperamos por Ti, nos campos 
atormentados do coração.

Dobra-nos a orgulhosa cerviz, diante da manjedoura, em 
que exemplificas a abnegação e a simplicidade e perdoando 
ainda as nossas fraquezas e as nossas mentiras, ensina-nos, 
de novo, a humildade e o serviço, a concórdia e o perdão, com a 
melodia sempre nova do Teu cântico de esperança:

- Glória a Deus nas alturas, paz na Terra, boa vontade 
para com os homens! 

EMMANUEL / CHICO XAVIER  
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Ele não era médico e levantou paralíticos e restaurou leprosos, 
usando o Divino Poder do Amor.
Não era advogado e elegeu-se o supremo defensor de todos os 
injustiçados do mundo.
Não possuía fazendas e estabeleceu novo Reino na Terra.
Não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom 
ânimo das almas desesperadas.
Não era professor consagrado e fez-se o Mestre da Evolução e do 
Aprimoramento da Humanidade.
Não era Doutor da Lei e criou a Universidade sublime do bem para 
todos os espíritos de boa vontade.
Padecendo amarguras – reconfortou a muitos. Tolerando aflições 
– semeou a fé e a coragem.
Ferido – curou as chagas morais do povo. Supliciado – expediu a 
mensagem do perdão e do amor, em todas as direções. Esquecido 
pelos mais amados – ensinou a fraternidade e o reconhecimento.
Vencido na cruz – revelou a vitória da vida eterna, em plena e 
gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e 
santificando o caminho dos povos.
Ele não era, portanto, rico e engrandeceu os celeiros dos séculos.
Quem oferecer, assim, o coração, em homenagem ao Divino 
Amor na Terra, poderá, desse modo, no exemplo de Jesus, embora 
anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificada 
colaboração em Deus, a benefício da Humanidade.
ANDRÉ LUIZ / ANTOLOGIA MEDIÚNICA DO NATAL / FRANCISCO C. XAVIER

O GRANDE DOADOR

COMEMORAÇÕES DO NATAL

Dia 22 de dezembro, o GEAL, pelo 
Departamento de Assistência e Promoção 
Social, realizará a Distribuição Natalina para 
as famílias assistidas, com cestas básicas, 
cestas de Natal, roupas novas e brinquedos.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
No dia 20 (sexta-feira), a Escola de Médiuns 
fará sua comemoração com a participação do 
Coral do GEAL e sorteará, como sempre, 
Livros Espíritas ao final.

NATAL é o maior dos dons,
Nas celestes alegrias,
Que nos ensina a ser bons,
Com Jesus todos os dias.

CASIMIRO CUNHA
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GEAL  
Grupo Espírita André Luiz 

R. Jiquibá, 139 - 

Maracanã- RJ 
CEP 20271-250 

Tel.: (21)2569 2499

www.geal.org.br
MANTENHA LIMPA A SUA CIDADE

ALGO MAIS NO NATAL

Senhor Jesus!
Diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos: a 
música da oração;
o regozijo da fé; a mensagem do amor; a alegria do lar; o apelo à fraternidade; 
o júbilo da esperança; a bênção do trabalho; a confiança no bem; o tesouro de 
tua paz; a palavra da Boa Nova e a confiança no futuro!...
Entretanto, ó Divino Mestre!
De corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais!...
Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a 
precisa coragem de seguir-te os exemplos!

ANTOLOGIA MEDIÚNICA DO NATAL / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIO XAVIER

Natal de Ação

Comemora o Natal do Cristo, repartindo 
amor e esperança, trabalho e fraternidade 
com as demais criaturas, confirmando, 
dessa forma, que Ele já nasceu em ti, e age 
com a elevação que O caracterizou quando 
aqui esteve no passado.

VIVER E AMAR / JOANNA DE ÂNGELIS / DIVALDO P. FRANCO

O GEAL deseja a todos um Feliz Natal e um 
A n o  N o v o  p l e n o  d e  r e a l i z a ç õ e s

Natal! Eis a Divina Redenção!...
Regozija-te e canta, renovado,
Mas não negues ao Mestre 
desprezado,
A estalagem do próprio coração.

CARMEN CINIRA

Sempre que te decidas a 
concretizar ideias e planos, na 
exaltação do bem, recorda que 
Jesus, o Governador da Terra, 
começou o apostolado da 
redenção humana no obscuro 
recanto da estrebaria.

BEZERRA DE MENEZES

Natal!  Boa Nova! Boa Vontade!...
Estendamos a simpatia a todos e 
comecemos a viver realmente com 
Jesus, sob os esplendores de um 
novo dia.

EMMANUEL
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15 - Lar de Francisco

Visita/sopa
 

   Notável poetisa, quando 
encarnada,  Amélia Rodrigues nos 
apresenta Jesus com um colorido 
agradável em uma narrat iva 
contemporânea.
   “Trigo de Deus” é um dentre outros 
mais de dez livros que nos faz 
conhecer a história de Jesus de perto 
percebendo a grandiosidade de suas 
ações junto ao povo que O buscava. 
   Seguem as palavras da autora:
 “Examinamos e revimos alguns 
episódios da vida de Jesus naqueles 
memoráveis dias e os reunimos 
neste modesto livro, para estimular 
aqueles que O amam, chamar a 
atenção de quem não se interessa 
p o r  Ê l e ,  e n s e j a r  r e f l e x õ e s  
cuidadosas nas almas que cultivam 
as Suas lições...
   São também recordações de que 
nos encontramos impregnada e que 
repassamos aos puros de coração, 
aos pobres de espírito, aos simples e 
desataviados, objetivando comer 
com eles o pão feito com o trigo de 
Deus.”

Temas de Estudo
 

07 - COMEMORAR
14 - Avaliação da JEAG - 2019
21 - Distribuição de Natal
28 - Recesso

Trigo de Deus

Amélia Rodrigues
Psic. Divaldo P. Franco

Sopa - dia 21 às 8:30h

A Escola Espírita de 
Evangelho Gamaliel inicia seu 

recesso em 01/12/19 e 
retornará às suas atividades no 

mês de 
março de 2020.

   “Senhor Jesus, nesse glorioso dia de Teu 
Natal, meu coração quer agradecer-Te a 
bênção que nos trouxeste com Tua vinda ao 
nosso mundo.
   Vieste trazer-nos a luz do Bem, da 
Justiça e da Verdade. Ensina-me a ser um 
filho obediente e uma alma digna, 
imitando Teu sagrado exemplo.
    Ensina-me e ajuda-me a ser uma criança 
humilde, simples de coração, fiel a Deus.
  Faze de meu coração uma pequena 
manjedoura, onde o Teu divino amor possa 
nascer em minha vida.
    Dá-me o Espírito do Natal, que é paz e 
amor para com todos.
   Em Teu nome e na lembrança do Teu 
Natal, assim seja.”
 (Clóvis Tavares, do livro “Meu livrinho de orações”)

Oração do Natal 

CARTÃO   DE   NATAL

Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma!... Alguém 
que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no 
peito.
Sim, é Jesus, o amigo fiel, que volta.
Ainda que não quisesses, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço nos 

braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes.
Contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória; entretanto, vergas-te ao peso das lágrimas que te desafogam o 

coração... É que Ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão 
da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas.
Não hesites!  Ouve-lhe a petição e faze algo!... Sorri de novo para os que te ofenderam; abençoa os que te feriram; divide o farnel com 

os irmãos em necessidade; entrega um minuto de reconforto ao doente; oferece uma fatia de bolo aos que oram, sozinhos, sobre ruínas 
e pontes abandonadas; estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar; cede pequenina parte de tua bolsa 
no auxílio às mães fatigadas, que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguescem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança 
esquecida.
Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje quando o Natal te deslumbra!... Comecemos a viver com Jesus, ainda que 

seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos, pouco a pouco, a estar com Ele, em todos os instantes, tanto quanto 
Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre.

ANTOLOGIA MEDIÚNICA DO NATAL – MEIMEI / CHICO XAVIER
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