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SAUDAÇÃO DO ANO NOVO 

         Ante o início de um NOVO ANO, fazemos votos seja ele repleto de 
oportunidades de aprender e servir, de trabalhar descruzando os braços como nos 
exortou o nosso José Grosso, numa Confraternização Espiritual.
     Em nossa retrospecção, vamos lembrar que isolados na concha do corpo, cada 
espírito reduzido está em suas percepções, a limites que se fazem necessários e, 
dentro da grade dos sentidos, recebe gloriosas oportunidades de trabalho, no 
laboratório de auto-superação e, tanto quanto sabe utilizar as sombras do palácio 
corporal que o aprisiona temporariamente, ao desenvolvimento de suas 
faculdades divinas, meditando e  agindo no bem, pouco a pouco tecem as asas do 
amor e sabedoria, com que mais tarde desferirá, venturosamente os vôos 
sublimes na direção da Eternidade.
     Em nossa dimensão, costumamos passar pelo tempo, despreocupadamente; 
daí a relatividade com o que encaremos, corremos o risco de não lhe 
conhecermos o valor devido.
     Outra, no entanto é a visão dos Espíritos responsáveis, porquanto para eles o 
tempo constitui abençoado tesouro, patrimônio divino que nos é cedido por 
empréstimo para reestruturação de nossos espíritos.
     Na essência, cada criatura é servidora pelo trabalho que realiza na obra do 
Supremo Pai, e, simultaneamente, é administrador, porquanto detemos 
possibilidades enormes no plano em que mourejamos. Cada inteligência da 
Terra dará conta dos recursos que lhe forem confiados.
     A fortuna e autoridade, o corpo, a saúde física, a oportunidade de trabalhar, a 
possibilidade de servir, o ensejo de aprender, o lar, o amigo, a experiência 
benéfica, a ocasião de viver, o chão para semear, a ignorância para ser instruída, 
são valores de que devemos dar conta hoje e amanhã.
     A rigor, o aspecto do tempo que nos pertence é o uso que dele fazemos. Por 
isso, seremos um dia chamados a prestar contas, de forma como o utilizamos: 
“DÁ CONTA DA TUA ADMINISTRAÇÃO.” (Lucas 16:2)
      Não sabemos quando vence nosso prazo na Terra, devemos, pois aproveitá-lo 
em aquisições que possamos levar conosco, quando  se operar a grande mudança 
em relação a cada um de nós.
     Pensando na avaliação que devemos empreender a cada marco de nossa 
caminhada, que se define na Terra pela seqüência dos anos, é que desejamos a 
todos os nossos irmãos em Humanidade, paz e luz, benções de Jesus,

Seja benévolo para com os 
dependentes. Não se esqueça 
que o próprio Cristo foi 
compelido a obedecer.

André Luiz

O GEAL agredece a sua presença e a colaboração 
dispensada no exercío de 2015, formulando 

votos de próspero 2016

Virtude não é flor ornamental. 
É fruto abençoado do esforço 
próprio que você deve usar e 
engrandecer no momento 
oportuno.

André Luiz

Recebe o teu aguilhão na 
“carne da alma” e avança, 
tornando-o menos afligente 
face à resignação e ao bem 
que dele decorrem.

JOANNA DE ÂNGELIS

Um novo dia aparece.
Temos o beijo solar. 
E a vida perto nos fala:
“Servir e recomeçar...”

CORNÉLIO PIRES

O Pai, porém, não altera o 
seu divino amor, oferecendo 
ao homem, a cada dia, a 
oportunidade de renovar-se 
por dentro, apoiando-se na fé 
para seguir adiante.

SCHEILLA

Quem não compreende não 
tem facilidade para amar e 
quem não ama não consegue 
ser feliz;

JAKS ABOAB

A fé  que  rac ioc ina 
jamais se esquece de 
c o n s i d e r a r  o s 
resultados das próprias 
ações.

ALBINO TEIXEIRA

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

E semelhante feito somente poderá ser 
atingido pela educação que nos propicie o justo 
burilamento.

Mas a educação, com o cultivo da inteligência 
e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em 
exaltação de conhecimento e bondade, saber e 
virtude, não será conseguida tão-só à força de 
instrução, que se imponha de fora para dentro, 
mas sim com a consciente adesão da vontade 
que, em se consagrando ao bem por si própria, 
sem constrangimento de qualquer natureza, 
pode libertar e polir o coração, nele plasmando 
a face cristalina da alma, capaz de refletir a Vida 
Gloriosa e transformar, conseqüentemente, o 
cérebro em preciosa usina de energia superior, 
projetando reflexos de beleza e sublimação.

Emmanuel 
(no livro Pensamento e Vida - psic. F.C.Xavier)

(...) A mente humana é um espelho de luz, 
emitindo raios e assimilando-os.

Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos 
prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, 
à maneira de pedra valiosa incrustada no 
cascalho da furna ou nas anfractuosidades do 
precipício. Para que retrate a irradiação celeste e 
lance de si mesmo o próprio brilho, é 
indispensável se desentrance das trevas, à custa 
do esmeril do trabalho.

Reparamos, assim, a necessidade im-
prescritível da educação para todos os seres.

Lembremo-nos de que o Eterno Benfeitor, em 
sua lição verbal, fixou na forma imperativa a 
advertência a que nos referimos:

“Brilhe vossa luz.”
Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso 

espírito deve fulgir em sua grandeza plena.

 EDUCAÇÃO

Perturbações Espirituais 
Manoel Philomeno de Miranda

Psic. Divaldo P. Franco

Temas de Estudo

SINAIS DOS TEMPOS
1. - São chegados os tempos, dizem-nos de todas as 

partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos 
se vão dar para regeneração da Humanidade. Em que sentido 
se devem entender essas palavras proféticas? Para os 
incrédulos, nenhuma importância têm; aos seus olhos, nada 
mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Para 
a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de 
místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da 
subversão das leis da Natureza. São igualmente errôneas 
ambas essas interpretações; a primeira, porque envolve uma 
negação da Providência; a segunda, porque tais palavras não 
anunciam a perturbação das leis da Natureza, mas o 
cumprimento dessas leis.

2. - Tudo na criação é harmonia; tudo revela uma 
previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas 
maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda idéia 
de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em 
segundo lugar, se a nossa época esta designada para a 
realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser 
na marcha do conjunto.

(...) O progresso da Humanidade se cumpre, pois, em 
virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da Natureza são 
obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é 
efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma 
vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável.

 (Allan Kardec – Cap. XVIII do livro A Gênese)

09 Integração: Oficinas
16 Estado Islâmico
23 Vídeos: Amigos da Luz
30 Passeio: Floresta da Tijuca

“Este livro é um breve relato em torno do 
intercâmbio entre as duas esferas da vida, 
especialmente cuidando das perturbações 
espirituais resultantes da suprema ignorância 
que se permitem os Espíritos infelizes, na sua 
luta inglória contra o Mestre Jesus e a Sua 
doutrina.

De alguma forma, faz parte da série que 
iniciamos com o “Transição Planetária” e o 
“Amanhecer de uma era nova”, abordando os 
desafios modernos em forma de obsessões 
coletivas e individuais, especialmente na 
Sociedades Espíritas sérias dedicadas à 
renovação da sociedade, bem como nos 
grupamentos humanos que se dedicam ao 
progresso e à felicidade das criaturas.

Jesus vela pela barca terrestre e condu-la com 
segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas 
todas as tentativas de dificultar-Lhe o ministério 
de amor e de misericórdia.

Desejamos com a presente obra alertar os 
compa-nheiros inadvertidos ou descuidados dos 
deveres espirituais assumidos antes do 
renascimento carnal, quanto às suas responsa-
bilidades morais na condição de trabalhadores 
de última hora, comprometidos com os 
benfeitores da Humanidade que neles confiam”

Manoel Philomeno de Miranda

Livro do Mês

Preparo da sopa :   
Dia 23/01 às 8:30h

Visita
24 Lar Francisco

NOSSA PROGRAMAÇÃO - Janeiro / 2016

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

 Reunião com Palestras e Passes - 16 horasDomingos •

 Escola Espírita de Domingos •

                  Evangelho Gamaliel - 8 e 10 horas

 Escola de Médiuns - 20 horasSextas-feiras •

 Juventude Espírita Abel Gomes - 15 horasSábados •

ATIVIDADES PÚBLICAS

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

14 /JANEIRO 21 /JANEIRO

Direção: Pilar Dória

NADJA DO COUTO VALLE

Direção: Kleber Calheiros Cruz

GEORGINA LEAL TOMÉ
L.E. - Q. 459 / 462

Direção: Mariza Paladino de Lima

HENRIQUE MAGNANI DA COSTA
L.E. - Q. 357 / 340

FABRÍCIO C. HAMPSHIRE DE ARAÚJO
E.S.E. - Capº. VI - 07 / 10

Direção:  Roberto Conde Soares  

 

.

03 /JANEIRO

L.E. -  Q. 353 / 356

17 /JANEIRO10 /JANEIRO 24 /JANEIRO

CARMEM SILVEIRA
E.S.E. - Capº. VII - 07 / 10

07 /JANEIRO 28 /JANEIRO

Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 

14 /JANEIRO 21 /JANEIRO 28 /JANEIRO

E.S.E. -  Capº. VII - 05 / 06 

EDGARD DIAZ DE ABREU

Direção: Alexandre Braga Gusmão

MARIA DA GRAÇA ANTUNES
L.E. -  Q. 455

LUCY MARIA BARBOSA
E.S.E. -  Capº. VII - 03 / 04

Direção: Maria Helena Arruda

GUILHERME SARCINELLI LUZ
L.E. -  Q. 350 / 352

Direção: Maria José Gallózio

GLEYSE FARIAS CORTINES

Direção: Aloízio Marques da Cruz

L.E. -  Q. 234 / 236

E.S.E. -  Capº. V - 01 / 03

GILBERTO BORDALLO

MARIA INÊS FERREIRA
L.E. - Q. 456 / 458

CÉLIA PIMENTA
E.S.E. - Capº. VII - 05 / 06 

JOÃO APARECIDO RIBEIRO
L.E. -  Q. 226 / 233

MARIA CRISTINA FIGUEIREDO 
E.S.E. -  Capº. IV - 24 / 26

Direção: Carlos Henrique Chaves

MARIA APARECIDA PEIXOTO
L.E. -  Q. 237 / 240

E.S.E. -  Capº. V - 04 / 05

BIANCA PINHEIRO

07 /JANEIRO

NILTON F. DE MENEZES SALLES
E.S.E. -  Capº. VII - 03 / 04

Direção: Valéria Carneiro de Barros

31 /JANEIRO

Direção: Marly Albuquerque

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

LUIZ EDUARDO MOURÃO

Direção: Maria de Jesus F. da Silva

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

AMANDA AUGUSTA ROSENHAYNE
TEMA: RESPONSABILIDADE DO ESPÍRITA NA ÉPOCA ATUAL

Direção: Murilo A. Oliveira e Silva

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

ANGELA VIDAL

LUIZ PEREIRA
L.E. -  Q. 241 / 244

E.S.E. -  Capº. V - 06

SILVIA RANGEL

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

PRECE  DE  ANICETO

“Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço!  Ainda não sabemos, Amado Jesus, compreender a 
extensão do trabalho que nos confiaste!  Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a 
Obra do Mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do 
bem!

Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao 
teu amor!

Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos!
Senhor Amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores,
Mestre Amoroso, concede-nos, ainda, as tuas lições,
Juiz Reto, conduze-nos aos caminhos direitos,
Médico Sublime, restaura-nos a saúde,
Pastor Compassivo, guia-nos à frente das águas vivas,
Engenheiro Sábio, dá-nos teu roteiro,
Administrador Generoso, inspira-nos a tarefa,
Semeador do Bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas,
Carpinteiro Divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna,
Oleiro Cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração,
Amigo Desvelado, sê indulgente, ainda, para com as nossas fraquezas,
Príncipe da Paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu Reino”.

OS MENSAGEIROS / ANDRÉ LUIZ /CHICO XAVIER

ACIMA DE TODO MAL.
Toda dor vem e passa.
A doença chega e se vai.
Cada problema tem a solução adequada ao nosso progresso.
Acima de todo mal, permanecem sempre o espírito imortal e o amor de Deus.

Scheilla

MODELO DE PERFEIÇÃO

Não há notícia alguma sobre uma pessoa que Lhe haja sido igual.
Sábio incomum, manteve-se por quase trinta anos no silêncio, apenas uma vez interrompido, quando contava 

somente doze anos, demonstrando sua ímpar capacidade intelecto-moral.
Com um pequeno grupo de doze homens simples, quase sem cultura, fundou um Colégio em conjunto com a 

natureza, ali ministrando em breve tempo a mais ampla gama de conhecimentos gerais de que se tem informação, 
que se fundamentavam na lição viva do amor. Transitou entre os vários fogos da inveja e da impiedade, enfrentando 
a astúcia e a perversidade, sem nunca deixar-se chamuscar.

Compôs com ternura o mais perfeito código de justiça espiritual, que é a canção incomparável das Bem-
aventuranças. Conviveu com a miséria social, moral e econômica do mundo, sem fazer-se mesquinho ou revoltado. 
Conheceu os poderosos em trânsito no mundo, os ricos e dominadores, sem os invejar ou os combater.

Ecologista nato, tomou como modelo as expressões vivas da Terra: as aves, as serpentes, os lobos, os peixes, os 
lírios do campo, o mar, a mostarda, para compor insuperáveis parábolas em respeito ao equilíbrio vigente em tudo.

Estabeleceu a fraternidade a mais salutar experiência social para a convivência humana mediante trocas, sem 
destaque de indivíduo ou de posse, concitando a uma experiência em comum, que resultou em êxito incomum.

Não desperdiçou palavras nem agiu com insensatez, sendo sempre comedido.
Amou a infância, os pecadores e mesmo os inimigos. Mestre, não retirou a oportunidade da aprendizagem 

saudável de cada um, ensinando como ser feliz e concedendo espaço para que os discípulos aprendessem a lográ-
la. Terapeuta eficiente, curou enfermidades e explicou como erradicá-las, advertindo os pacientes sobre as recidivas 
e novas complicações.

Jamais ostentou os poderes de que era portador, ou os ocultou. Disciplinado, submeteu-se à vontade de Deus, e 
sem queixas ou receios injustificáveis, até o extremo da renúncia pessoal.

E por amar em demasia entregou-se à crucificação e à morte, para ressurgir, logo depois, a fim de confirmar todos 
os Seus ensinamentos e voltar à convivência afetuosa com as criaturas, aquelas mesmas que duvidaram, fugiram e 
O negaram.

Por isso, e muito mais, Jesus “e o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia”, 
conforme afirmaram os Espíritos a Allan Kardec.

MOMENTOS DE HARMONIA / JOANNA DE ÂNGELIS / DIVALDO PEREIRA FRANCO

09 /JANEIRO

CONFRATERNIZAÇÃO ESPIRITUAL

SÁBADO ÀS 13:45 h

Mas ele disse: antes, bem 
aventurados, os que ouvem a 
palavra de Deus e a guardam.

Lucas, 11:28

Ano 17 - Feveiro  de 2006 - Nº 182

08/08 SÁBADO 18 h 
APOIO 43° CEU/CEERJ – QUADRA DE ESPORTES 
15 ANOS DO CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR 
ROD. AMARAL PEIXOTO, KM21 - MARICÁ 

RIO 

09/08 DOMINGO 16 H 
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA 
AV. PASSOS, 30 - CENTRO 

RIO 

10/08 SEGUNDA 20h 
APOIO: 5º CEU/CEERJ – SOCIEDADE HEBRAICA 
RUA DAS LARANJEIRAS, 346 - LARANJEIRAS 

RIO 

11/08 TERÇA 20h 
CENTRO ESPÍRITA MARIA ANGÉLICA 
RUA ODILON DUARTE BRAGA, 240 - RECREIO 

RIO 

13/08 QUINTA 20h 
GRUPO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ 
RUA JIQUIBÁ, 139 - PRAÇA DA BANDEIRA - RJ. 

RIO 

14/08 SEXTA 20h 
APOIO: GRUPO ESPÍRITA CAMINHO DA ESPERANÇA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO – UERJ - RUA SÃO FRANCISCO XAVIER 

RIO 

16/08 DOMINGO 9 às 17 
APOIO: GRUPO ESPÍRITA CAMINHO DA ESPERANÇA 
18º FEIRÃO PROL MANSÃO DO CAMINHO. 
COLEGIO MILITAR – RUA SÃO FRANCISCO XAVIER 

RIO 
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Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

O Livro dos Espíritos  
Allan Kardec

Temas de Estudo

Além de conter uma biografia de 
Kardec, por Henri Sausse, a lógica e o 
bom senso do Codificador aí se 
evidenciam,  desconcertando os  
negativistas e clareando as indagações 
dos que acreditam e aspiram à vida 
superior.

Divide-se em 3 capítulos:
O primeiro, sob a forma de diálogos 

com um crítico, um céptico e um padre 
traz respostas àqueles que desconhecem 
os princípios básicos da Doutrina, bem 
como apropriadas refutações aos seus 
contraditores.

O segundo capítulo, expõe partes da 
ciência prática e experimental,  
caracterizando-se como um resumo de O 
Livro dos Médiuns.

No terceiro capítulo, é publicado o 
resumo de O Livro dos Espíritos, com a 
solução, apontada pela Doutrina Espírita, 
de problemas de ordem psicológica, 
moral e filosófica.

04 Met.Conv. - 3º estudo
11 Met.Conv. - 4º estudo
18 Met.Conv. - 5º estudo
25 Met.Conv. - 6º estudo

V - Entretanto, se conseguísseis convencer-me, 
conhecido que sou como antagonista das vossas 
idéias, isto seria um milagre eminentemente 
favorável à causa que defendeis.

A.K. - Lamento-o, caro senhor, porém não 
tenho o dom de fazer milagres. Julgais que uma 
ou duas sessões bastariam para adquirirdes 
convicção?

Seria, realmente, um verdadeiro prodígio; eu 
precisei mais de um ano de trabalho para ficar 
convencido; o que prova que não cheguei a este 
estado inconsideradamente.

Além disso, não realizo sessões públicas e 
parece-me que vos enganastes sobre o fim das 
nossas reuniões,  visto não fazermos 
experiências com o fito de satisfazer à 
curiosidade de ninguém.

 (trecho do livro O que é o Espiritismo)

Livro do Mês

Preparo da sopa   
Dia 18/05 
às 8:30h

Visita
19 Lar Francisco
26 Curupaiti

 equilíbrio, se vai afirmando dia a dia, por 
intermédio de uma convivência que se vai 
estreitando, estabelecendo maior e melhor 
identificação recíproca dos participantes dessa 
aproximação afetiva. 
 O amor, nascido de uma vivência 
progressiva e madura, não tende a acabar-se, 
mas a ampliar-se, uma vez que os envolvidos 
passarão a conhecer vícios e virtudes de um e de 
outro, manias e costumes que se expressam em 
clima de convivência normal. 
 Os indivíduos implicados nessa conjugação 
sentimental terão tempo de se analisarem 
mutuamente e individualmente, verificando as 
próprias resistências ante os sonhos nutridos 
desde muito tempo, com relação a um alguém 
para a sua convivência.
 
                 (Tereza de Brito no livro Vereda Familiar)

 O amor é de tal modo excelente que, quanto 
mais um conhece o outro, mais detida e 
profundamente, identificando defeitos e 
hábitos enobrecidos, tanto mais se amplia, se 
aprimora, reinando grandioso e felicitando as 
vidas.
 Os contatos nos quais os indivíduos se 
encantam à primeira vista, ou nos quais a 
licenciosidade abafa as fontes de sentimentos 
mais dignos, que não encontram tempo de 
medrar, são responsáveis por essas ligações 
explosivas ou picantes, chamadas de ligações 
amorosas, quando não passam de liberações 
dos desejos e atendimento a carências de 
diversos teores, algumas delas bastante 
doentias.
 O  amor  real,   por   manter   suas  raízes  no

 AMOR E EQUILÍBRIO

Primeiro diálogo - O Crítico

ANTE O CONSOLADOR 
PROMETIDO

Lembremo-nos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do 
Consolador, anunciava-nos, decerto, não a liberação milagrosa de 
nossos compromissos perante a Lei, mas sim a presença da luz que 
nos familiarizaria com a verdade.

E a verdade é que todos trazemos do pretérito obscuro certa 
herança de sombras que valem por dores difíceis de suportar a 
aflitiva liquidação de nossos erros.

Todos suplicamos, antes do aprendizado terreno, os elementos 
indispensáveis à própria restauração.

Aqui, é alguém que pede o cálice de moléstias amargas para a cura 
de complicados desequilíbrios do sentimento; ali, é um coração que 
roga ensejos de entendimento e renúncia, em favor dos outros, para 
atender à recuperação de si mesmo; enquanto que, mais além, há 
criaturas que imploram o reencontro com rudes adversários no 
reduto doméstico e irmãos que insistem por deter provas ásperas, no 
campo social em que sofrerão, de retorno, as ondas de crueldade 
que arrojaram de si, no culto ominoso do egoísmo e da vaidade.

Todavia, quando no Plano Físico, recebendo os recursos porque 
suspiram, tocam a desvairar-se na inconformação e no desespero, 
recusando, desorientados, o remédio que disputaram, a benefício da 
própria vida.

Temos, no entanto, na atualidade da Terra, por acréscimo de 
Misericórdia Divina, o grande explicador no Espiritismo Cristão, que 
nos consola e esclarece.

Descortinando-nos a causa das aflições que nos ferem, descerra-
nos horizontes sempre mais belos, para que não nos percamos no 
vale da indecisão.

Assim como o lavrador recebe o arado para rasgar abençoado 
sulco no solo, tanto quanto o aprendiz recolhe a lição para aproveitá-
la, saibamos encontrar na fé que nos ampara a força necessária para 
a justa solução de nossas dívidas, a fim de que tracemos renovado 
caminho que nos conduza em paz à vitória da luz.

LINHA 200 / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Busque agir para o bem, 
enquanto você dispõe de 
tempo. É perigoso guardar uma 
cabeça cheia de sonhos, com 
as mãos desocupadas.

ANDRÉ LUIZ

Cada dia, emitimos sugestões 
para o bem ou para o mal.
O que colocamos na balança 
da vida depende de nós.

EMMANUEL

Na lembrança que me invoca,
Da serpente sem juízo,
Reconheço que a fofoca,
Começou no Paraíso.

JAKS ABOAB

·

·

Das grandes irmãs do Amor,
A que nunca chega em vão,
É aquela que se conhece,
Por nome de Compaixão.

MEIMEI

Por mais desprezo em que viva,
Por mais que o mundo a 
degrade,
Mulher quando se faz mãe,
É bênção da Humanidade.

CASIMIRO CUNHA

·

·

Seus dias são marcas no caminho evolutivo. 
Não se esqueça de que compactas assembléias de companheiros 
encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e 
seguem-lhe a trajetória pelo sinais que você está fazendo.

André Luiz



NOSSA PROGRAMAÇÃO -  Maio / 2019

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

 Reunião com Palestras e Passes - 16 horasDomingos •

 Escola Espírita de Domingos •

                  Evangelho Gamaliel - 8 e 10 horas

 Escola de Médiuns - 20 horasSextas-feiras •

 Juventude Espírita Abel Gomes - 15 horasSábados •

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

09 / MAIO 16 / MAIO

GILBERTO BORDALLO
L.E. - Q. 963 / 966

Direção: Mariza Paladino de Lima

TELMA BRILHANTE
L.E. - Q. 893 / 896

NADJA DO COUTO VALLE
E.S.E. - Capº. XXVIII - 57 / 61

Direção:  Gabriele de Carvalho Cruz

 

05 / MAIO 19 / MAIO12 / MAIO 26 / MAIO

CELINA NOSSAR
E.S.E. - Capº. XXVIII - 57 / 61

02 / MAIO 23 / MAIO

Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 

09 / MAIO 16 / MAIO 23 / MAIO

Direção: Therezinha Miranda

MARIA DA GRAÇA ANTUNES
L.E. -  Q. 952 / 957

AMANDA AUGUSTA ROSENHAYME
E.S.E. -  Capº. XXVIII - 50 / 52

Direção: Vera Lucia de Carvalho

EDGAR DIAZ DE ABREU
L.E. - Q. 886 / 888

Direção: Elaine Martins Cruz

GLEISE FARIAS CORTINES
L.E. -  Q. 803 / 805

E.S.E. -  Capº. XXVIII - 18 / 23

GERALDO DE SOUZA FERREIRA

02 / MAIO

ANDERSON CLAUDIO GONÇALVES
E.S.E. - Capº. XXVIII - 50 / 52

TEREZINHA LUMBRERAS

Direção: Marly de Albuquerque

LUIZ EDUARDO MOURÃO

L.E. -  Q. 798 / 802

E.S.E. -  Capº. XXVIII - 15 / 17

CELIA OLIVEIRA PIMENTA
L.E. -  Q. 958 / 962

JORGE LUIZ CERQUEIRA
E.S.E. -  Capº. XXVIII - 53 / 56

Direção: Regina Coeli Souza Passos

MARCOS DAVI PEREIRA PONTES
L.E. -  Q. 889 / 892

LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
E.S.E. -  Capº. XXVIII - 53 / 56

Direção: Kleber Calheiros Cruz

ATIVIDADES PÚBLICAS

Direção: Isabela Spränger

ANTONIO CARLOS CUNHA

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

30 / MAIO

30 / MAIO

JOÃO APARECIDO RIBEIRO

Direção: Scheila Vieira Câmara

FRANCISCO DE CASTRO Jr.

L.E. -  Q. 794 / 797

E.S.E. -  Capº. XXVIII - 11 / 14

LUCY MARIA BARBOSA
L.E. - Q. 967 / 970

Direção: Maria Cristina Bokel

LUIS PEREIRA
E.S.E. - Capº. XXVIII - 62 / 63

JOSÉ MAURO HADDAD
L.E. - Q. 897 / 898

Direção: Maria José Gallózio

GLACIOMAR MACHADO
E.S.E. - Capº. XXVIII - 62 / 63

Direção: Maria de Jesus F. da Silva

EDUARDO MENDES

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

Direção: Melissa Santos

DIRCEU MACHADO

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

GRUPO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 

SOCIAL
 Agradecemos a todas as irmãs e a todos os irmãos que 

generosamente têm contribuído com a nossa CAMPANHA DO 

QUILO de alimentos não perecíveis e também com a doação de 

roupas, calçados, material de higiene pessoal, material escolar e 

outros.

  Com a sua contribuição o GEAL - nossa casa de orações 

- pode atender a 83 famílias, 50 idosos, 65 crianças recém-

nascidas e 30 gestantes que estão em estado de carência 

material.

 Nossas atividades envolvem: “Obra do Berço - Meimei” – 

Setor da Assistência que confecciona enxovais para as gestantes; 

“Setor de Costura” – Setor responsável pela confecção de roupas 

para crianças e adultos das famílias assistidas; “Sopa Fraterna” – 

Setor responsável pelo preparo da sopa que será distribuida aos 

moradores em situação de rua, através da “Ronda Fraterna”.

 Por intermédio de sua doação podemos levar a estas 

famílias o mínimo de conforto para aliviar suas preocupações, 

dando a elas tempo para que, em um futuro que esperamos breve 

e através de suas próprias forças, possam encontrar uma saída 

para suas carências.
 Estamos precisando de colaboradores. Venha trabalhar 
conosco

OBRIGADO POR SUA AJUDA!

DEUS LHES ABENÇOE

CORAÇÃO  MATERNAL

Mãe, que te recolhes no lar atendendo à Divina Vontade, não fujas à renúncia que o 
mundo te reclama ao coração.

Recebeste no templo familiar o sublime mandato da vida. 
Muitas vezes ergues-te cada manhã, com o suor do trabalho, e confias-te à noite, lendo 

a página branca das lágrimas que te emanam da alma ferida.
Quase sempre, a tua voz passa desprezada, como vazio rumor, no alarido  das 

discussões domésticas, e as tuas mãos diligentes servem, com sacrifício, sem que 
ninguém lhes assinale o cansaço...

Lá fora, os homens guerreiam entre si, disputando a posse efêmera do ouro ou da fama, 
da evidência ou da autoridade... Além, a mocidade, em muitas ocasiões, grita 
festivamente, buscando o mentiroso prazer do momento rápido...

Enquanto isso, meditas e esperas, na solidão da prece com que te  elevas ao Alto, 
rogando a felicidade daqueles de quem te fizeste o gênio guardião.

Quando o santo sobe às eminências do altar, ninguém te vê nas amarguras da base, e quando o herói passa, na rua, 
coroado de louros, ninguém se lembra de ti, na retaguarda de aflição.

Deste tudo e tudo oferecestes; entretanto, raros se recordam de que teus olhos jazem nevoados de pranto e de que 
padeces angustiosa fome de compreensão e carinho.

No entanto, continuas amando e ajudando, perdoando e servindo... Se a ingratidão te relega à sombra na Terra, o 
Criador de tua milagrosa abnegação vela por ti, dos Céus, através do olhar cintilante de milhões de estrelas,

Lembra-te de que Deus, a fonte de todo amor e de toda sabedoria, é também o Grande Anônimo e o Grande 
Esquecido entre as criaturas.

Tudo passa no mundo... Ajuda e espera sempre.
Dia virá em que o Senhor, convertendo os braços da cruz de teus padecimentos em grandes asas de luz, 

transformará tua alma em astro divino a iluminar para sempre a rota daqueles que te propuseste socorrer.

LUZ NO LAR / MEIMEI / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

O INSTRUMENTO
Onde estiveres agradece ao Senhor o instrumento 

da purificação.
Ninguém vive sem ele.
Aqui, é o esposo de trato difícil.
Além, é a companheira de presença desagradável.
Acolá, é o filho rebelde.
Mais além, é a filha inconsequente.
Hoje, é o amigo que se confiou à incompreensão.
Amanhã, será o chefe áspero.
Depois, será o subalterno distraído.
Agora, é o companheiro que desertou.
Mais tarde, será o adversário, compelindo-te à 

aflição.
Silencia, aproveita e segue adiante.
A pedra recebe do martelo que a estilhaça, a 

dignidade com que se faz útil à construção.
O metal deve a pureza que lhe é próprio ao cadinho 

esfogueante que o martiriza.
Não olvides que o corpo é o santuário de 

possibilidades divinas em que temporariamente te 
refugias para recolher a lição do progresso.

Cada caminho cede lugar a outro caminho. Cada 
experiência conduz a experiência maior.

Toda luta é pão espiritual e toda dor é impulso a 
sublime ascensão.

Aprendamos, pois, a entesourar os dons da vida, 
respeitando os ensinamentos que o mundo nos 
impõe, na certeza de que, entre a humildade e o 
trabalho, alcançaremos, um dia, os cimos da glória 
eterna.

IDEAL ESPÍRITA /  SCHEILLA / FRANCISCO 
CÂNDIDO XAVIER

Iniciemos hoje a edificação do 
bem, de forma definitiva nos 
domínios de nossa consciência 
e no santuário de nosso 
coração.

Scheilla
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