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LEMBRANÇA DE CHICO XAVIER
Em 1940, Chico ficou gravemente enfermo.  O médico que  lhe assistia fez o 
diagnóstico, prevendo um ataque de uremia.  Se a retenção perdurasse  por mais 

de 24 horas, teria Chico um colapso e desencarnaria. Assim 
lhe dissera o médico, colocando-o a par da realidade 
dolorosa. O facultativo saiu  e  Chico notou que, do Alto, 
Bezer ra  de  Menezes ,  André  Lu i z  e  Emmanue l 
providenciavam-lhe recursos, entremostrando-lhe que era 
grave seu estado. Preparou-se, então, para morrer bem. 
Pediu, em prece sentida, a Emmanuel, que o recebesse na 
Espiritualidade. Seu amoroso guia, sentindo-lhe a intenção, 
considerou: - Não posso, Chico, auxiliá-lo no seu desencarne. 
Tenho muito que fazer. Mas se você sentir que a hora chegou, 
recorra aos amigos do “LUIZ GONZAGA”. Você não é melhor 
que os outros. E, com esse ensinamento, o médium recebeu 

uma bela lição. (Lindos casos por Ramiro Gama). Aos oito  anos de sua 
desencarnação, a  30 de  junho  de 2002,  nós, os  que ainda mourejamos na 
carne, consignamos a nossa saudade, com a certeza de que com Jesus, estás 
velando por todos nós os ANDRELUIZENSES.

JESUS E O MUNDO

Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no 
aprimoramento do mundo, naturalmente, não teria vindo ao encontro das 
criaturas e nem teria  jornadeado nos escuros caminhos da Terra.

Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo, 
diante das pequenas e abençoadas lutas que o Céu nos concedeu, entre as 
sombras das humanas experiências.

Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, 
que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre.

Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e 
nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa.

Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. 
Se o bom desampara o mau, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o 
sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se 
o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil.

Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o 
desequilibro comandaria a existência.

Se a virtude não socorre às vítimas do vício e se o bem não se dispõe a salvar 
quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de cousa alguma serviria a 
predicação evangélica no campo de trabalho que a Providência Divina nos 
confiou.

O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. 
Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da Terra, mas 
enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem 
nos servidores devotados do bem, convertendo o Planeta em seu reino de Luz.

O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra 
o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho, e o 
Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores 
abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa 
vontade e coragem, a fim de que a Terra se habilite para a sementeira 
renovadora do Grande Amanhã.

CORAGEM / EMMANUEL / FRANCISCO C. XAVIER

TUDO CERTO

Não se diga sem orientação 
nas tarefas do bem. Movimentando 
providências inúmeras, as Leis da 
Vida nos situam a todos, em cada 
instante, na linha certa para a 
edificação do Reino de Deus.

É assim que você permanece 
com exatidão: no dia certo; no 
caminho certo; no lugar certo; no 
momento certo; no compromisso 
certo; no trabalho certo; na 
experiência certa; na posição certa; 
na circunstância certa, com a 
pessoa certa; com os recursos 
certos.

No que respeita à Sabedoria 
Divina, tudo está certo para que 
venhamos a realizar o melhor, 
amando e perdoando, aprendendo 
e servindo.

A ação, porém é nossa. Desse 
modo, sentir errado, pensar errado, 
decidir errado ou fazer errado 
constituem problemas que correm 
por nossa conta.

PASSOS DA VIDA / 
SCHEILLA /CHICO XAVIER

A existência terrena é toda 
uma oportunidade para 
enriquecimento contínuo.

JOANNA DE ÂNGELIS

Filho do meu coração,
Nas lutas por luz e paz,
Não te afastes da razão
Mas só na fé vencerás.

AUTA DE SOUZA

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

A Caminho da Luz  
Emmanuel - pisc. F.C.Xavier

Estamos estudando todos os sábados de 15 às 
17h, através do aplicativo Webex, diversos 
temas de interesse dos jovens. Esses temas são 
decididos a cada semana, até a noite de 4ª feira, 
através de votação no grupo de whatsapp. Se 
você é jovem entre 12 e 26 anos, entre em 
contato no whatapp 98178-9930.

Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de 
suas vidas passadas no mundo distante da Capela, 
com o transcurso dos anos reuniram-se em quatro 
grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais 
antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e 
linguísticas que os associavam na constelação do 
Cocheiro. Unidos, novamente, na esteira do Tempo, 
formaram desse modo o grupo dos árias, a civilização 
do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia.

Dos árias descende a maioria dos povos brancos da 
família indo-européia; nessa descendência, porém, é 
necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além 
dos germanos e dos eslavos.

As quatro grandes massas de degredados formaram 
os pródromos de toda a organização das civilizações 
futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio 
da raça amarela e da raça negra, que já existiam.

Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se 
estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus 
grupos insulados, guardaram a reminiscência das 
promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no 
seio das massas, enviando-lhes periodicamente os 
seus missionários e mensageiros.

Eis por que as epopéias do Evangelho foram 
previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do 
Sublime Emissário.

(trecho do cap. III do livro do mês)

Livro do Mês

As visitas e a sopa estão suspensas até o 
retorno das atividades do GEAL. 

As raças adâmicas

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel está com  suas atividades 
suspensas até nova determinação da Diretoria do GEAL.

Um dos temas estudado na JEAG no mês de 
maio foi “Os exilados de Capela”. Foi um estudo 
muito interessante onde conhecemos a 
trajetória de um grande grupo de Espíritos que 
foram exilados de sua habitação planetária para 
trabalharem, em expiação, como auxiliares na 
Terra em sua fase de formação ainda primitiva.

Emmanuel, neste livro traz-nos esta 
informação, pela via mediúnica fiel de Francisco 
C. Xavier no ano de 1939. Mas oferece-nos 
também uma visão resumida de toda a história 
de nosso planeta sob a ótica espiritual, desde os 
tempos remotos até os dias atuais.

Esta visão oferece-nos um entendimento 
claro do que estamos vivendo hoje nestes dias 
de transição planetária.

 A geração nova 

Temas de Estudo

 A época atual é de transição; confundem-se os 
elementos das duas gerações. Colocados no ponto 
intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada 
da outra, já se assinalando cada uma, no mundo, pelos 
caracteres que lhes são peculiares. 
 [...]Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, 
a nova geração se distingue por inteligência e razão 
geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do 
bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal 
indubitável de certo grau de adiantamento anterior. 
Não se comporá exclusivamente de Espíritos 
eminentemente superiores, mas dos que, já tendo 
progredido, se acham predispostos a assimilar todas 
as ideias progressistas e aptos a secundar o 
movimento de regeneração. 
 O que, ao contrário, distingue os Espíritos 
atrasados  é,  em primeiro lugar,  a revolta contra Deus,

pelo se negarem a reconhecer qualquer poder 
superior aos poderes humanos; a propensão instintiva 
para as paixões degradantes, para os sentimentos 
antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de 
ciúme; enfim, o apego a tudo o que é material: a 
sensualidade, a cupidez, a avareza. 
 Desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada 
pelo afastamento dos que se obstinam em não 
emendar-se; porque são incompatíveis com o reinado 
da fraternidade e porque o contato com eles 
constituirá sempre um sofrimento para os homens de 
bem. Quando a Terra se achar livre deles, os homens 
caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes 
está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de 
seus esforços e de sua perseverança, enquanto 
esperem que uma depuração mais completa lhes abra 
o acesso aos mundos superiores. 

(Kardec - A Gênese - cap XVIII)



NOSSA PROGRAMAÇÃO  - Junho / 2020

 Reunião com Palestras e Passes - 15 e 20 horasQuintas-feiras •

 Reunião com Palestras e Passes - 16 horasDomingos •

 Escola Espírita de Domingos •

                  Evangelho Gamaliel - 8h e 10h

 Escola de Médiuns - 20 horasSextas-feiras •

 Juventude Espírita Abel Gomes - 15 horasSábados •

ATIVIDADES PÚBLICAS

02 / MARÇO 23 / MARÇO

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

Domingos

16 hs 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

15 hs 

04 / JUNHO 11 / JUNHO 18 / JUNHO 25 / JUNHO

 HERALDO KREMER 
 L.E. - Q. 970 / 973

 MARIA BELLAR
E.S.E.  - Capº IX - 05 / 06

CELINA NOSSAR
L.E. -  Q.  163 / 165

GEORGINA LEAL TOMÉ
E.S.E.  -  Cap° VIII - 05 / 07  

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS

GERALDO FERREIRA
E.S.E.  - Capº VIII - 05 / 07

    GUILHERME KREMER
    L.E - Q. 974 / 977

GILBERTO BORDALLO
E.S.E.  - Capº IX - 07 / 08

MARIA APARECIDA PEIXOTO
L.E. -  Q.  166 / 171

SÉRGIO MONTES
E.S.E.  -  Cap° VIII - 08 / 10

GEORGE ABREU DE SOUZA
L.E. -  Q. 43 / 49 

 EDGARD DIAZ DE ABREU
E.S.E.  - Capº VIII  - 08 / 10

 

.

07 / JUNHO

          PALESTRA DOUTRINÁRIA 

L.E. -  Q. 40 / 42

                FERNANDO JOSÉ MONTEIRO

Quintas Feiras 

20 hs 

04 / JUNHO 11 / JUNHO 18 / JUNHO 25 / JUNHO

                                   THEREZINHA LUMBRERAS          

AYRTON XAVIER
E.S.E.  - Capº IX - 09 / 10

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

Se a crença em Deus te conforta,
Na provação dura e grave
Não lhe arrebentes a porta
Da qual já te deu a chave.

CORNÉLIO PIRES

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

LUIZ PEREIRA
L.E. -  Q.  149 / 162

DANILO VILLELA
E.S.E.  -  Cap° VIII - 01 / 04  

YSMAR VIANNA      
L.E. -  Q.  35 / 39

TELMA BRILHANTE
E.S.E.  -  Cap° VIII - 01 / 04  

          PALESTRA DOUTRINÁRIA 

          PALESTRA DOUTRINÁRIA 

L.E. -  Q. 978 / 982 

MANOEL MESSIAS MACEDO

DEUSA NOGUEIRA

21 / JUNHO14 / JUNHO 28 / JUNHO

VOCÊ E NÓS

Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos, com os 
recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que 
abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora.
Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do 

merecimento nos atribui.
À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na 

integridade da consciência; compreendamos que todas as afeições-problemas em nossa trilha de 
agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir e que todas as 
facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de 
utilizarmos a vontade própria, na construção de mais ampla felicidade porvindoura e entendamos 
que a vida nos devolve aquilo que lhe damos.
Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize e 

permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, conquanto 
reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre.
Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente 

para isso.
Você e nós estejamos certos, diante da Providência Divina, que possuímos infinitas possibilidades 

de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão e que depende tão somente de nós melhorar ou 
agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos.

CORAGEM / ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

COMUNICADO:
O GEAL através da Diretoria de Assistência Social, 
continua fornecendo cestas básicas e itens de higiene 
às 200 famílias assistidas pela casa. 
As entregas tem sido realizadas respeitando todas as 
regras de segurança e recomendações das autoridades 
para evitar a disseminação do coronavírus.

PROBLEMA

Se você traz consigo algum 
problema, peça a Deus 
coragem para suportá-lo, 
evitando queixas e lutas que 
fariam de você um problema 
difícil para os outros e, 
trabalhando e servindo em 
silêncio, com paciência e 
bondade, você observará 
que Deus transformará os 
outros em canais de socorro 
espontâneo a seu favor, 
pelos quais, sem alarme e 
sem perda de tempo, 
e n c o n t r a r á  v o c ê  a  
necessária e a melhor 

solução.
André Luiz

Olvida nódoas e chagas,
Se a provação te aguilhoa,
Trabalha, serve e perdoa,
Guarda a fé que te mantém.
Se algo te fere, silêncio!...
Deixa o mal na sombra externa,
Deus sabe como governa
A força viva do Bem.

Maria Dolores

Alguns dos minutos das horas de 
que disponhas, investidos no 
reconforto aos irmãos 
emparedados no sofrimento, ser-
te-ão contados por créditos de 
alegria e de paz.

 MEIMEI
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