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 De todos os sentimentos
O amor, - esse dom profundo,
É o bálsamo com que Deus
Suprime os males do mundo.

AUTA DE SOUZA

Aceita o sonho e a promessa
M a s  p e r m a n e c e  e m 
trabalho...
A rosa vai-se depressa
O espinho fica no galho.

JACKS ABOAB

A tua paz fala pela tua vida, 
tanto quanto a tua vida se 
refletirá em volta, conforme a 
tua conduta em conflito ou 
em paz.

JONNA DE ÂNGELIS

  A bandeira de luz, 
desfraldada por Ismael no 
Brasil, não convocou, em 
vão, os servos do Cristo ao 
trabalho da concórdia e do 
amor...

BITTENCOURT SAMPAIO
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Acendei vossas luzes antes 

de atravessar a grande 

sombra. André Luiz

GRUPO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ

71

 Seja onde for e com quem 
for, estendamos a 
caridade por bênção da 
vida.

MEIMEI

4

 Diz o autor sobre o seu livro:
   “Há momentos na vida em que muitos de 
nós perdemos a coragem de seguir em 
frente. Essa situação é mais frequente do 
que se imagina. Em casos extremos, o 
desânimo, a melancolia ou a depressão 
podem precipitar a ideia do suicídio, um 
problema de saúde pública no Brasil e no 
mundo.
    O silêncio em torno do assunto – um 
abominável tabu – só agrava a situação. A 
própria Organização Mundial de Saúde 
vem defendendo a comunicação aberta e 
responsável como medida eficaz de 
prevenção.
   É sabido que a informação cumpre uma 
função estratégica na prevenção dos mais 
variados tipos de males e doenças. Isso 
também vale para o suicídio.
  Uma das descobertas mais importantes – e 
desconhecidas – da ciência médica dá conta 
de que o suicídio é prevenível em 90% dos 
casos, por estar associado a psicopatologias 
diagnosticáveis e tratáveis.
  Falar de suicídio, portanto, pode salvar 
vidas. É o que se deseja com este livro”.
    Fica, assim, a sugestão. Por que não 
procurarmos nos esclarecer melhor? Ou 
achamos que este problema pode estar 
muito distante de nossa realidade?

VIVER É A MELHOR OPÇÃO

André Trigueiro
 

Como os espíritas lidam com o suicídio?
Ao analisarmos o problema do suicídio, importa diferenciar 

o ato em si de quem o pratica. O suicídio é condenável sob 
qualquer aspecto ou pretexto. Se temos conhecimento da 
realidade hostil que aguarda o suicida no plano espiritual, não 
devemos economizar esforços para apoiar toda e qualquer 
iniciativa em favor da prevenção do auto-extermínio, dentro e 
fora do movimento espírita. Se a doutrina possui um vasto 
repertório de informações que nos ajudam a construir uma 
convicção a respeito do assunto, não há por que postergar a 
ação preventiva.

(...) A imensa dor que leva uma pessoa a buscar no suicídio 
uma solução merece de nossa parte atenção e respeito.

Como o espiritismo não admite penas eternas, todos temos 
a chance abençoada de nos recuperarmos e anularmos 
totalmente os efeitos negativos do ato suicida. Qual de nós já 
não terá passado pelo mesmo infortúnio nesta ou em outras 
vidas? Se conseguimos nos reerguer e seguir em frente não foi 
por que alguém nos acusou, ofendeu ou julgou. Foi porque 
alguém nos estendeu a mão, de forma solidária e amorosa. 
Essa rede de apoios é fundamental para que o suicida recupere 
a autoestima e dê o primeiro passo na direção certa. Mais amor 
cristão e menos preconceito. Caridade em lugar da condenação 
sumária. É o que se espera dos seguidores do espiritismo.”

(André Trigueiro – livro do mês)

Visitas
 

Os temas deste mês serão 
definidos a partir do interesse 
dos jovens e formados três 
grupos de estudo. Acesse o site 
www.geal.org.br/juventude
para conhecer melhor a JEAG. Sopa - dia 15 às 8:30h

Temas de Estudo
 

09 - Curupaiti

 23 - Lar de Francisco

       Na expressiva república do lar, onde se produzem as experiências 
de sublimação, estabelece o estatuto do Evangelho de Jesus como 
diretriz de segurança e legislação de sabedoria, a fim de equilibrares 
e conduzires com retidão os que aí habitam em clima familial.
   Semanalmente, em regime de pontualidade e regularidade, abre as 
páginas fulgurantes onde estão insculpidos os “ditos do Senhor” e 
estuda com o teu grupo doméstico as sempre atuais lições que 
convidam a maduras ponderações, de imediata utilidade.
   Haurirás inusitado vigor que te fortalecerá do íntimo para o 
exterior, concitando-te à alegria.
   [...] Da mesma forma que a enxada operosa requisita braços 
diligentes e a terra abençoada espera serviço de proteção e cultivo, a 
lavoura do bem entre os homens exige trabalho contínuo e operários 
especializados. Começa, desse modo, na família, a tua obra de 
extensão à fraternidade geral. 
   [...] A noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a 
festiva.  Oportunidade de conviver algumas horas com os Espíritos 
da Luz que virão ajudar-te nas provações Purificadoras, em nome 
daquele que é o Benfeitor vigilante e Amigo de todos nós.

(Joanna de Ângelis - livro S.O.S Família - psic. Divaldo P. Franco)

Estudo Evangélico no Lar
 

Diz-nos Emmanuel em sua mensagem no Livro “OBREIROS DA VIDA ETERNA”; 
Rasgando Véus - O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, 
esbarra, ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos 
gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e 
refundiram poços, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. 
Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, 
purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e 
bela, à União Suprema com a Divindade. Mais uma vez esclarece que a morte é 
campo de sequência, sem ser fonte milagreira, e que aqui ou além o homem é fruto 
de si mesmo, e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, 
equilíbrio e evolução.
Aos 71 (setenta e um) anos da fundação do Grupo Espírita ANDRÉ LUIZ – GEAL, 
nossa gratidão aos pioneiros Antonio Alves Ferreira, Jacks Aboab e Amadeu 
Santos, que aos 6 (seis) dias do ano de 1946, realizaram o compromisso firmado 
na Espiritualidade, com a inauguração do GRUPO ESPÍRITA  ANDRÉ LUIZ, em sua 
sede provisória à Rua Moncorvo Filho, 27, na então Capital Federal e, mais tarde, 
em sua sede própria à Rua Jiquibá, 139 – Maracanã. Expressamos aqui nossos 
agradecimentos e saudades a todos os que  estiveram nas primeiras horas com as 
suas colaborações, muitos no Plano Espiritual e a todos os outros conosco na lida. 
Sob a égide de JESUS e da cobertura , amparo e dedicação do nosso Mentor 
ANDRÉ LUIZ, conjugado a todos os diversos AMIGOS ESPIRITUAIS, em nossa 
Casa de Orações, temos solidificado a família Andreluizense, com todos os que ano 
após ano, chegam e felicitam-nos para que os 71 anos do GEAL, nos encontrem 
nos braços da vida, em condições semelhantes às pedras valiosas submetidas ao 
trabalho do burilador. Cada pequenino ponto trabalhado é um pingo de luz, diz-nos 
EMMANUEL. Parabéns FAROL na ESCURIDÃO! Parabéns GEAL!

CONSTRUINDO O REINO

Mantendo a consciência tranquila, auxilia aos semelhantes, quanto puderes e sempre 
que possível.
A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e 
dividir a felicidade para que a Terra se realize na condição do esperado Reino de Deus.

NESTE INSTANTE / EMMANUEL / CHICO XAVIER



I N F O R M A T I V O

NINA PEIXOTO

O MÉDIUM PEIXOTINHO

Direção: Ana Maria Spränger

MARIA INÊS FERREIRA
L.E. - 669 / 670

RITA MENDES
E.S.E.  - Capº XV - 04 / 06

Direção: Pilar Dória

ELOY VILLELA
L.E. - 671 / 673

LUIZ PEREIRA
E.S.E.  - Capº XV - 07 / 09

Direção:  Maria Cristina Bokel

NOSSA PROGRAMAÇÃO  -  Julho / 2017

Quintas-feiras(15 e 20 h) e Domingos(16 h)

Reunião com Palestras e Passes 

Domingos pela manhã (8 e 10 h) 

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)

QUINTA - FEIRA QUINTA - FEIRA DOMINGO

13 / JULHO

20 / JULHO

27 / JULHO

REUNIÕES PÚBLICAS

LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
L.E. - 565 / 567

GLACIOMAR MACHADO                           GILBERTO BORDALO
E.S.E.  - Capº XV - 04 / 06                    E.S.E.  - Capº XII - 01 / 03

Direção: Claudia Maria dos Santos

13 / JULHO

DIRCEU MACHADO
L.E. - 568 / 570

FRANCISCO ANATÁCIO
E.S.E.  - Capº XV - 08 / 09

Direção: Julio Cesar de Castro

20 / JULHO

27 / JULHO

09 / JULHO

ANGELA SALES
L.E. - 459 / 462 

Direção: Cristina B. de Medeiros

16 / JULHO

23 / JULHO

06 / JULHO06 / JULHO 02 / JULHO
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DELFINA ALMEIDA
L.E. - 467 / 472

GUILHERME KREMER
E.S.E.  - Capº XII - 07 / 08

Direção: José Robledo

GLEISE FARIA CORTINES
L.E. - 463 / 466

ALEXANDRE BRAGA GUSMÃO
E.S.E.  - Capº XII - 04 / 06

Direção::Marly de Albuquerque
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30 / JULHO

Aceita o sonho e a promessa
Mas permanece em trabalho...
A rosa vai-se depressa
O espinho fica no galho.

JACKS ABOAB

As obras sem fé podem ser a 
monumentação da vaidade e 
do orgulho, mas não podemos 
olvidar, com o Apóstolo, que a 
fé sem obras é morta em si 
mesma.

NINA AROEIRA

71° ANIVERSÁRIO DO “G.E.A.L.”
Abertura: CORAL GEAL

Expositor: GUILHERME S. LUZ
    Direção: Maria Luiza Sodré

DIRETORIA À MESA

71° ANIVERSÁRIO DO “G.E.A.L.”

Encerramento: CORAL GEAL

NILTON F. MENEZES SALLES
L.E. - 456 / 458 

Direção: Carlos Henrique Chaves

HERALDO KREMER
E.S.E.  - Capº XI - 14/15

GUILHERME ACIOLY BARBOSA
L.E. - 571 / 574

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS
E.S.E.  - Capº XV - 10

Direção: Roberto Conde Soares

ANTONIO CARLOS CUNHA
L.E. - 674 / 679

SILVIA RANGEL
E.S.E.  - Capº XV - 10

Direção: Vera Lucia Carvalho

GEORGE ABREU DE SOUZA
L.E. - 473 / 480

MARCELO UCHÔA
E.S.E.  - Capº XII - 09 / 10

Direção: Melissa dos Santos

DIVALDO FRANCO
RIO DE JANEIRO 2017

06/08 - DOMINGO 13 ÀS 19h
8° CONGRESSO DO CEJA
HALL - VIA PARQUE DIVALDO FRANCO
RIO DE JANEIRO 2017
COM CREDENCIAL. RIO

07/08 - SEGUNDA-FEIRA 20h
SOCIEDADE HEBRAICA - RUA DAS 
LARANJEIRAS, 346 - LARANJEIRAS - RIO 
(EVENTO GRATUITO).

08/08 - TERÇA-FEIRA 20h
RIO BONITO - RJ (EVENTO GRATUITO).

10/08 - QUINTA-FEIRA 20h
GRUPO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ - RUA JIQUIBÁ, 
139 - MARACANÃ - RJ (EVENTO GRATUITO).

11/08 - SEXTA-FEIRA 20h
UERJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RJ - RUA 
SÃO FRANCISCO XAVIER, 524 - MARACANÃ - RIO 
APOIO: GRUPO ESPÍRITA CAMINHO DA 
ESPERANÇA (EVENTO GRATUITO).

12/08 - SÁBADO 10h
FEB - FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA, 
AVENIDA PASSOS, 30 - RIO - (EVENTO 
GRATUITO).

13/08 - DOMINGO 9h ÀS 17h
27° FEIRÃO PRÓ MANSÃO DO CAMINHO
MUSEU MILITAR CONDE DE LINHARES
AV. PEDRO II, 383 - SÃO CRISTÓVÃO - RIO
APOIO: GRUPO ESPÍRITA CAMINHO DA 
ESPERANÇA (EVENTO GRATUITO).

09/08 - QUARTA-FEIRA 14h ÀS 18h
24° SEMINÁRIO BENEFICIENTE
PRÓ-MANSÃO DO CAMINHO
CASA DE ESPANHA - RUA VITÓRIO DA COSTA, 
254 - HUMAITÁ - RIO
CREDENCIAIS: R$ 50,00

LIBERTEMO-NOS

O homem, na essência, é um espírito imortal, usando a 
vestimenta transitória da vida física.
A existência regular no corpo terrestre é uma série de 
alguns milhares de dias – átomos de tempo na 
Imortalidade – concedidos à criatura para o aprendizado 
de elevação.
A Crosta do Mundo é o campo benemérito, onde cada 
um de nós realiza a sementeira do próprio destino.
A ciência é o serviço do raciocínio, erguendo a escola do 
conhecimento.
A filosofia é o sistema de indagação que auxilia a pensar.
A  religião, porém, é a bussola brilhante, indicando, 
desde a Terra, o caminho da ascensão.
Todos nós somos herdeiros da Sabedoria Infinita e do 
Amor Universal. 
Entretanto, sem o arado do trabalho, com que possamos 
adquirir os valores inalienáveis da experiência, 
prosseguiremos colados ao seio maternal do Planeta, na 
condição de lesmas pensantes.
Não repouses à frente do dia rápido.
Abre os ouvidos à sinfonia do bem, que se derrama em 
toda parte. Abre os olhos à contemplação da verdade 
que regenera e edifica. Abre a mente aos ideais 
superiores que refundem a existência. Abre os braços ao 
serviço salutar. Descerra o verbo à exaltação da bondade 
e da luz. Abre as mãos à fraternidade, auxiliando ao 
próximo.
Abre, sobretudo, o coração ao amor que nos redime, 
convertendo-nos fielmente em companheiros do Amigo 
Sublime das Criaturas, que partiu do mundo, de braços 
abertos na cruz, oferecendo-se à Humanidade inteira.
Cada inteligência tocada pela claridade religiosa, nas 
variadas organizações da fé viva, é uma estrela que 
ilumina os remanescentes da ignorância e do egoísmo, 
no caminho terrestre.
Liberta-te e sobe à luz do píncaro, a fim de iluminares a 
marcha daqueles mais necessitados que tu mesmo, na 
jornada de aperfeiçoamento e libertação.

APOSTILAS DA VIDA /  ANDRÉ LUIZ /  FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER
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