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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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“Aprenda, então, a não falar 

excessiv
amente de si m

esmo, 

nem comente a própria dor.”

Clar
ênc

io

GRUPO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ

72

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

MEIMEI

4

15 - Lar de Francisco

 22 - Maria de Lurdes

Visitas
 

 Você já leu este livro? 
 A leitura desta obra representa 
a abertura para uma visão mais 
clara sobre a realidade da vida 
espiritual que nos aguarda a todos e 
o verdadeiro espírita não pode 
deixar de buscar a formação desta 
visão. 
Por este motivo, ao analisar a 
expressão de Jesus “Meu reino não 
é deste mundo”, no capítulo II do 
Evangelho Segundo o Espiritismo, 
Kardec afirma que “sem a vida 
futura, nenhuma razão de ser teria a 
maior parte dos seus preceitos 
morais, donde vem que os que não 
crêem na vida futura, imaginando 
que ele apenas falava na vida 
presente, não os compreendem, ou 
os consideram pueris.”
   Mas se você já leu, até mais de 
uma vez, porque não relê-lo? A 
relei tura de uma obra desta 
magnitude sempre nos remete a 
reflexões novas que não sugiram na 
primeira leitura, porque nossa 
experiência de vida hoje é maior.

Temas de Estudo
 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.

NOSSO LAR

André Luiz - psic. F.C.Xavier
 

Sopa - dia 21 às 8:30h

Trechos da mensagem inicial do livro
A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro 

das ilusões.[...] Cerrar os olhos carnais constitui operação 
demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide 
o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos 
nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser.

Oh! caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração! É 
mister percorrer-vos, antes de tentar a suprema equação da Vida 
Eterna! É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe 
a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual!...

Seria extremamente infantil a crença de que o simples "baixar 
do pano" resolvesse transcendentes questões do Infinito.

Uma existência é um ato. Um corpo - uma veste. Um século - 
um dia. Um serviço - uma experiência. Um triunfo - uma aquisição. 
Uma morte - um sopro renovador.

Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos 
serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda?

[...] A existência humana apresenta grande maioria de vasos 
frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos 
interessaria, agora, senão a experiência profunda, com os seus 
valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da 
eternidade. Que os vasos se fortaleçam, em primeiro lugar. 
Forneceremos, somente, algumas ligeiras notícias ao espírito 
sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual, e 
que compreendem conosco que "o espírito sopra onde quer".

Livro do mês:

    O hábito vicioso arraigado remanesce, impondo de uma para 
outra reencarnação suas características, assim impelindo o homem 
para manter a continuidade.

Da mesma forma, os salutares esforços no bem e na virtude 
ressumam nos refolhos da alma, e conduzem vitoriosos aos labores 
de edificação.

Toda ação atual, portanto, tem as suas matrizes em outros que as 
precedem, impressas nos arquivos profundos do ser. 

Estás na Terra, com a finalidade de abrir sepulturas para os 
vícios e dar asas às virtudes.

  Substituindo o mau pelo bom hábito, o equivocado pelo correto 
labor, corrigirás a inclinação moral negativa, criando 
condicionamentos sadios que se apresentarão como virtudes a 
felicitar-te a vida.

Teus vícios de hoje, transforma-os, no teu mundo íntimo, em 
virtudes para amanhã ao teu alcance desde agora.

Liberta-te pois, com esfoço e valor moral, do mau gênio que 
permanece dominador, das paixões perturbadoras que te inquietam, 
e renova-te para o bem, pelo bem que flui do eterno bem.

(Joanna de Ângelis - livro Vigilância - psic. Divaldo P. Franco)

TRANSFORMAÇÃO ÍNTIMA
 

Em cada capítulo, encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e 
ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na 
penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que, por vezes, nos 
arrastam a profundos despenhadeiros.
Aqui,  os  quadros  fundamentais da narrativa nos  são intimamente familiares... 
O coração aflito em prece; A mente paralisada na ilusão e na dor; O lar varrido de provações; A 
senda fustigada de lutas; O desvario do ciúme; O engano da posse; Embates do pensamento; 
Conflitos da emoção.
São 72 anos disseminando em todas as direções a mensagem do Evangelho de Jesus e, movidos por 
este mesmo ideal, 3(três) amigos alimentaram o sonho de organizar um ambiente que pudesse ser 
estudado à luz da nova revelação, e ao se depararem com a mediunidade de Francisco Peixoto Lins, 
o conhecido Peixotinho, vislumbraram que, não só as bênçãos do plano Espiritual poderiam ser 
jorradas em fenômenos luminosos, mas aos irmãos cognominados A.J.A - Antonio Alves Ferreira, 
Jacks Aboab e Amadeu Santos nossa gratidão aos pioneiros e aos que os sucederam no entorno de 
8(oito) presidentes, todos no plano Espiritual, sob a égide de Jesus e da cobertura de nosso mentor 
ANDRÉ LUIZ. As atividades foram crescendo, sob a inspiração de nobres mentores, como 
GARCEZ, JOSÉ GROSSO, SHEILA e outros anônimos sob a benção de Jesus. Hoje, cabe a todos 
nós que dirigimos esta casa, dar continuidade a este ideal, estudando e trabalhando, evangelizando 
os nossos próprios corações, para que sejamos dignos de pertencer a esta grande família.

SENTENÇAS DA VIDA
Cumpra os deveres desagradáveis. Buscar apenas o nosso deleite é comodismo crônico.
Vitalize os negócios com a fraternidade pura. O comércio não foge à ação da Providência Divina.
Coloque o bem de todos acima do interesse partidário. A senda cristã nas atividades da vida será 
sempre “caridade”.
Esqueça as narrativas que exaltem indiretamente o erro. A moral da história mal contada é sempre a 
invigilância.
Liberte-se das frases de efeito. A palavra postiça sufoca o pensamento.
Evite o divertimento nocivo ou claramente desnecessário. Os pés incautos encontram a queda 
imprevista.
Resista à desonestidade. O critério do amor não se modifica.
Valorize os empréstimos de Deus. Dar não significa abandonar.
Prestigie a sabedoria da Lei, obedecendo-lhe. 
O auxílio espiritual não surge sem preço.

ESTUDE E VIVA / ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER



I N F O R M A T I V O

ALCIONE PEIXOTO

TEMA LIVRE

Direção: Ana Maria Spränger

AMANDA AUGUSTA ROSENHAYME
L.E. - 829 / 832

KAREN BASSINI
E.S.E.  - Capº XXIII - 14 / 18

Direção: Pilar Dória

ALCIONE VILAMIL PAES
L.E. - 833 / 839

MARIA DA GRAÇA ANTUNES
E.S.E.  - Capº XXIV - 01 / 04

Direção:  Mariza Paladino de Lima

NOSSA PROGRAMAÇÃO  -  Julho / 2018

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

12 / JULHO

19 / JULHO

26 / JULHO

REUNIÕES PÚBLICAS

MARCOS DAVI PEREIRA PONTES
L.E. - 737 / 741

Direção: Kleber Calheiros Cruz

12 / JULHO

NADJA DO COUTO VALLE
L.E. - 742 / 751

MAURO JOSÉ HADDAD
E.S.E.  - Capº XXIV - 01 / 04

Direção: Roberto Conde Soares

19 / JULHO

26 / JULHO

08 / JULHO

MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO
L.E. - 649 / 652 

Direção: Léa Fonseca Silva

15 / JULHO

22 / JULHO

05 / JULHO05 / JULHO 01 / JULHO
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FABRICIO C. HAMPSHIRE DE ARAUJO
L.E. - 658 / 661

ALEXANDRE BRAGA GUSMÃO
E.S.E.  - Capº XXI - 01 / 05

Direção: Isabela Robledo Castro

FRANCISCO DE CASTRO Jr.
L.E. - 653 / 657

ANTONIO CARLOS CUNHA
E.S.E.  - Capº XX - 05

Direção::Maria Helena Arruda

2

29 / JULHO

72° ANIVERSÁRIO DO “G.E.A.L.”
Abertura: CORAL GEAL

FRANCISCO DE CASTRO Jr.

    Direção: Maria Luiza Sodré

72° ANIVERSÁRIO DO “G.E.A.L.”

Encerramento: CORAL GEAL

NILTON F. MENEZES SALLES
L.E. - 647 / 648 

Direção: Marly de Albuquerque

ALOÍSIO GHIGGINO
E.S.E.  - Capº XIX - 11/12

Direção: Claudia Ribeiro de Souza

JORGE LUIS CÂMARA
E.S.E.  - Capº XXIII - 14/18

UBIRAJARA FRONTIN
E.S.E.  - Capº XX - 01/04

DEUSA NOGUEIRA

PALESTRA DOUTRINÁRIA

Direção: Terezinha Miranda

EDUARDO MENDES MALUF

PALESTRA DOUTRINÁRIA

Direção: Aloíso Marques da Cruz

JOÃO APARECIDO RIBEIRO

PALESTRA DOUTRINÁRIA

Silencia as ansiedades do sentimento e acalma os tormentos, 
reflexionando em torno das tuas reais necessidades.

Aprofunda a auto-análise e tem a coragem de te desnudares 
perante a própria consciência.

Enumera as mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre 
a sua vigência no teu comportamento.

Enfrente-as, uma a uma, não as justificando sob o desculpismo 
habitual.

Resolve-te por sanar a situação aflitiva dos teus dias, optando pela 
aquisição da saúde.

Consciente de que és o que fizeste de ti, e poderás ser o que 
venhas a fazer de ti próprio, não postergues a decisão do auto-
encontro.

Enquanto a anestesia da mentira te obnubile o raciocínio transita de 
um para outro problema, sem que consigas a paz real.

Reunirás valores de fora, que perdem o significado, logo são 
conseguidos, anelando pelo bem-estar fugidio, que se te anuncia e 
logo desaparece.

O homem que se conhece possui um tesouro no coração.
O discernimento que o caracteriza é a sua luz acesa no imo, 

apontando-lhe rumo.
Conhecendo a fragilidade da veste carnal, valoriza cada hora e 

aplica-a bem, vivendo-a intensamente, em cujo comportamento 
recolherás os melhores frutos.

Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma 
proposta de libertação.

Começa pelos vícios sociais da mentira, da maledicência, da 
calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do 
comportamento, na inveja, no ciúme, no ressentimento, no rancor, no 
ódio... Posteriormente, elabora as medidas educativas às 
dependências, aos alcoólicos, ao tabagismo, às drogas 
alucinógenas, à luxuria, aos distúrbios de conduta e às investidas 
das alucinações psicológicas...

Cada passo ser-te-á uma conquista nova. Toda vitória,por pequena 
que se te apresente, significará um avanço.

Como os condicionamentos são a segunda natureza, em a 
natureza humana, gerarás hábitos salutares, que te plenificarão por 
forma  de equilíbrio e paz.

Toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis, às vezes 
ásperas, cujos resultados chegam, à medida que são utilizadas.

Na do autodescobrimento, a coragem e o interesse pela própria 
realização facultarão as forças para que não desistas no tentame, 
nem te entregues à acomodação mental que te informa ser 
impossível executá-la.

Começa hoje e agora, aguardando que o tempo realize, na cura o 
ciclo que investiste para que se te instalassem os distúrbios.
MOMENTOS DE ILUMINAÇÃO / JOANNA DE ÂNGELIS / DIVALDO 
PEREIRA FRANCO

TERAPIA DO 
AUTOCONHECIMENTO'Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta que conduz à 

perdição.” - Jesus
                                                                                                                

(MATEUS, 7:13)

Em nos referindo a semelhante afirmativa do Mestre, não nos 
esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada 
em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando 
livre curso entre eles.

Porta, desse modo, é a peça arquitetônica encontradiça em 
paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, 
franco passadouro.

E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam?
Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à 

muralha do tempo, à frente de todos nós.
A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite 

marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das 
horas.

A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que 
somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de 
tempo.

Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da 
muralha, o futuro e a eternidade.

De cá, a sementeira do “hoje”. De lá, a colheita do “amanhã”.
A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas 

as criaturas.
Porta larga – entrada na ilusão -, saída pelo reajuste. Porta 

estreita – saída do erro -, entrada na renovação...
O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga.
Os minutos apresentam valores particulares, conforme 

atravessemos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade 
ou através da porta dos caprichos enganadores.

Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus 
atos comuns, na existência que se desenrola, momento a 
momento.

Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta 
larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, 
engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na 
beleza física e na egolatria aviltante.

Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo-o nas abençoadas 
lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, 
conservando alegria e esperança na conversão do tempo em 
dádivas de Felicidade Maior.

O ESPÍRITO DA VERDADE / EMMANUEL / FRANCISCO 
CÂNDIDO XAVIER

MURALHA DO TEMPO

PRECE DE ANDRÉ LUIZ
Senhor Jesus!
Faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor!
Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se 
engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se 
despreocupam de si mesmos, distribuindo em Teu Nome a 
esperança e a paz...Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis 
com respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo 
de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, 
para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos 
deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo, no 
rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, 
e que por serem nobres e grandes, diante de Ti, não se sentem 
diminuídos, em se fazendo pequeninos, a fim de auxiliar-nos...

Glorifica-nos, Senhor, coroando-lhes a fronte com teus 
lauréis de luz!...

Livro Nos Domínios da Mediunidade – FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

“Somos todos membros de uma só 
família, cuja a base de progresso é a 
caridade, onde se inclui o perdão por 
regra de convivência saudável.”

Scheilla

“Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: 
em verdade vos digo que sou a 
porta das ovelhas.”

(João,10:7)
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