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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 raciocina 
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 

 

70Anos

NOSSO LAR 

Nesta obra, André Luiz apresenta Nosso Lar - uma colônia espiritual -, 
transmitindo suas observações e descobertas na mesma, atuando como um 
repórter que relata suas próprias experiências no plano espiritual. Em sua 
narrativa, destaca o encontro com a própria consciência como a maior surpresa 
diante da morte carnal.
O livro nos permite de certa forma antever o que poderá estar a nossa espera 

após abandonarmos o corpo carnal pela morte física, além de comprovar ser a 
Terra oficina sagrada onde o homem deve aprender a elevar-se, aproveitando 
dignamente a oportunidade que o Senhor lhe concedeu.

"Guarde a experiência dele no livro d'alma. Ela diz bem alto que não basta a 
criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la 
dignamente; que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem 
dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, 
precisamos, em verdade, do Espiritismo e do Espiritualismo, mas, muito mais, de 
Espiritualidade"

 (prefácio de Nosso Lar, por Emmanuel)

"A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. 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.
É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se 
verifica, quase sempre, de estranha maneira - ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, 
recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas...
Manifestamo-nos, junto a vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. 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 
ninguém 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".

HORA VAZIA

Cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Nesse espaço, a mente engendra mecanismos de 
evasão e delira.

Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas, facultam o desequilíbrio que se instala.                
Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto Se, por alguma circunstância, 
surge-te uma hora vazia, preenche-a com uma leitura salutar, ou uma conversação positiva, ou um trabalho 
que aguarda oportunidade para execução, ou uma ação que te proporcione prazer...  O homem, quanto mais 
preenche os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta a 
sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso.                                                                                                           

Estabelece um programa de realizações e visitas para os teus intervalos mentais, as tuas horas vazias, e te 
enriquecerás de desconhecidos tesouros de alegria e paz. Hora vazia, nunca!

Do Livro EPISÓDIOS DIÁRIOS / JOANNA DE ÂNGELIS / DIVALDO PEREIRA FRANCO

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

 COMPROMISSOS E RESGATES

E a Vida Continua.... 
André Luiz - Psic. de F.C.Xavier

Temas de Estudo

A VIDA NO ALÉM
“(...) os planos de vivência para 

os  habitan tes  do Além se 
personalizam de múltiplos modos, e 
a vida para cada um se especifica 
invariavelmente,  segun do a 
condição mental em que se coloque.

(...) Quanto maior a cultura de 
um Espírito encarnado, mais 
dolorosos se lhe mostrarão os 
resultados da perda de tempo. 
Quanto mais rebelde a criatura 
perante a Verdade, mais aflitivas se 
lhe revelarão as consequências da 
própria teimosia.

Além disso, temos a observar 
que a sociedade, para lá da morte, 
carrega consigo os reflexos dos 
hábitos a que se afeiçoava no 
mundo.

Os desencarnados de uma 
cidade asiática não encontram, de 
imediato, os costumes e edificações 
de uma cidade ocidental e vice-
versa.

Nenhuma construção digna se 
efetua sem a cooperação do serviço 
e do tempo, de vez que a 
precipitação ou a violência não 
constam dos Planos Divinos que su-
pervisionam o Universo.” 

(Emmanuel – prefácio do livro do mês)

04 Relembrando a COMEERJ/ENEFE
11 JEAG em 2017
18 Início da 1ª Unidade: MC
25 Metod. da Convivência - 1º estudo

Após descrever seu retorno à pátria espiritual e sua acolhida em 
Nosso Lar no livro que recebeu o nome desta colônia espiritual, 
André Luiz seguiu descortinando para nós suas experiências na vida 
Maior, nos demais livros que se seguiram, utilizando-se de um teor 
romanceado.

Com o livro “E a vida continua...” ele encerra este tipo de trabalho, 
em 1968, reverenciando o centenário do livro “A Gênese” de Kardec. 
Desta vez, com uma particularidade especial ao não se inserir mais 
como coadjuvante da história. Descreve os intrincados enigmas que 
nos relaciona uns aos outros, atraindo-nos para os devidos reajustes 
com a lei de causa e efeito, através da história dos diversos 
personagens a que ele acompanhou as vivências, sem relatar 
qualquer participação direta. 

Trouxe-nos, com isso, exemplos claros de que estamos 
encarnados para cooperar com o progresso uns dos outros, lei 
divina a que estamos todos sujeitos. E, se podemos enquanto 
encarnados, ludibriar as leis humanas, as leis divinas continuarão 
definindo os nossos destinos até nos darmos conta de que, somente 
quando nos decidirmos por tomá-las como referencial para todas as 
nossas escolhas é que encontraremos a verdadeira liberdade.

Livro do Mês

Preparo da sopa :   
Dia 18/03 às 8:30h

Visitas
12 - Curupaiti
26 - Lar Francisco

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel 
está retornando no domingo 19 de março.

 promovem apenas um tempo de moratória com 
sobrecarga de débitos e juros imprevisíveis.

Suportemo-nos, uns aos outros, de animo 
firme, a fim de construirmos um futuro de paz e 
harmonia, longe da problemática dos elos de 
sombra e dor, mágoa e irreflexão.

Somos irmãos em caminho...
Ainda que a voz da ponderação e do equilíbrio 

não seja ouvida, em nosso instante de crise 
existencial ou no clima de nossa desarmonia 
familiar, permanecemos livres para agir 
conquanto a certeza da dívida permaneça 
registrada no fulcro de nossas consciências.

(Guillon Ribeiro - no livro Seara da Esperança - psic. 
Julio C. Grandi Ribeiro e M. Lourdes Cordeiro Silva) 

Nem sempre trazemos à convivência 
doméstica os espíritos de eleição que povoaram 
de ventura nossos anseios.

A vida nos exige quitação com o passado, 
ensejando-nos reencontros com aqueles 
corações junto aos quais devemos refazer 
caminhos e revigorar relacionamentos.

Violentar determinações existenciais não nos 
confere saldo positivo na contabilização de 
nossas vitórias espirituais.

(...) A cada reencarnação, abraçamos, no 
espaço doméstico, o educandário auspicioso, 
onde a bênção das horas nos faculta sanar lesões 
da alma ou enfermidades psíquicas que nos 
comprometem a livre caminhada para Deus.

Evasão ou retirada, ausência ou abandono, 
rejeição ou divórcio, podem justificar-se ao 
exame das leis humanas, mas, de  ordinário,  nos



NOSSA PROGRAMAÇÃO -  Março / 2017

 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)

09 / MARÇO 16 / MARÇO

Direção: Pilar Dória

ANDERSON CLAUDIO GONÇALVES

Direção: Claudia Maria dos Santos

KARIN BASSINE
L.E. - Q. 624 / 626

Direção: Therezinha Miranda

LUIZ EDUARDO MOURÃO
L.E. - Q. 525 / 527

NILTON F. DE MENEZES SALLES
E.S.E. - Capº. XIII - 07 / 08

Direção:  Roberto Conde Soares  

 

05 / MARÇO

L.E. -  Q. 522 / 524

19 / MARÇO12 / MARÇO 26 / MARÇO

MARIA APARECIDA PEIXOTO
E.S.E. - Capº. XIII - 07 / 08

02 / MARÇO 23 / MARÇO

Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 

09 / MARÇO 16 / MARÇO 23 / MARÇO

E.S.E. -  Capº. XIII - 04 / 06 

EDGARD DIAZ DE ABREU

Direção: Cristina B. Medeiros

LUCY MARIA BARBOSA
L.E. -  Q. 614 / 618

LUIZ PEREIRA
E.S.E. -  Capº. XIII - 01 / 03

Direção: Maria Helena Arruda

SILVIA RANGEL
L.E. -  Q. 519 / 521

Direção: Maria José Gallózio

Direção: Marly de Albuquerque

MARIA INES FERREIRA
L.E. - Q. 619 / 623

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

MARIA BELLAR
L.E. -  Q. 400 / 402

E.S.E. -  Capº. X - 09 / 10

SERGIO MONTES

02 / MARÇO

MARCOS DAVI PEREIRA PONTES
E.S.E. -  Capº. XIII - 01 / 03

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

JORGE LUIZ CÂMARA

Direção: Valéria Carneiro de Barros

AYRTON XAVIER

L.E. -  Q. 395 / 397

E.S.E. -  Capº. X - 05 / 06

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

MARIA CRISTINA FIGUEIREDO

GULHERME KREMER

L.E. -  Q. 398 / 399

E.S.E. -  Capº. X - 07 / 08

Direção: Maria de Jesus F. da Silva

DEUZA NOGUEIRA

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

Direção: Isabela Robledo de Castro

HENRIQUE FERNANDES

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

30 / MARÇO

30 / MARÇO

TEREZINHA LUMBRERAS
L.E. - Q. 627 / 628

Direção: Maria Cristina Bokel

ALCIONE VILAMIL PAES
E.S.E. - Capº. XIII - 09 / 10

FRANCISCO DE CASTRO Jr.
L.E. - Q. 528 / 531

Direção: Lilian Martins da Cruz

VALERIA CARNEIRO DE BARROS
E.S.E. - Capº. XIII - 09 / 10

Direção: Marco Aurélio Regalo

EDUARDO MENDES MALUF

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

11 / MARÇO

CONFRATERNIZAÇÃO ESPIRITUAL
Às 13:45h

JOSÉ DA GALILÉIA
      
     “E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu  
      um anjo do Senhor, dizendo: - José, filho de David, 
       não temas receber a Maria.” – Mateus: 1 – 20

Em  geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, 
atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando, quase sempre, somente os derradeiros 
quadros de sua passagem no mundo.

É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores 
cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula 
e a consciência pura.

José da Galiléia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas 
de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições.

Já pensaste no cristianismo sem ele?
Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cisto 

foram confiados pelas Forças Divinas a um homem.
Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dávida tão alta.
Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria.
O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, 

cumprindo um édito de César e as que no-lo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho.
Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar.
A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silencio de Deus.

LEVANTAR E SEGUIR / EMMANUEL/ FRANCISCO C. XAVIER 

A fé que raciocina jamais se 
esquece de considerar
os resultados das próprias ações.

ALBINO TEIXEIRA

Muito difícil aos espíritos dedicados 
ao Bem o apoio a médiuns que não 
amparam a si mesmos.

PEDRO RICHARD

LIVRO EM NOTÍCIA

Para a Escola de Médiuns

E A VIDA CONTINUA
Cap. 11

Março\2017

ALLAN KARDEC O CODIFICADOR

No dia 31 de março rememorar-se-á a 
desencarnação de Allan Kardec ,e aqui 
d e i x a m o s  n o s s a   h o m e n a g e m  e  
agradecimento por seu trabalho que nos 
possibilita, hoje, o retorno aos ensinamentos 
de Jesus em sua forma mais pura.

Depois de se dirigir aos numerosos 
missionários da Ciência e da Filosofia, 
destinados à renovação do pensamento do 
mundo no século XIX, o MESTRE aproximou-se do 
abnegado João Huss e falou, generosamente: - Não serás 
portador de invenções novas, não te deterás no problema de 
comodidade material à civilização, nem receberás a 
mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas 
disponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações 
e consciências. É indispensável estabelecer  providências 
que amparem a fé, preservando os tesouros  religiosos da 
criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as 
lâmpadas da esperança no coração da Humanidade. Sua 
exemplificação é um programa e um símbolo. Conquistando 
a auréola dos missionários vitoriosos, não se incorporou à 
galeria dos grandes do mundo, por que apenas indicasse o 
caminho salvador à Humanidade terrestre. Allan Kardec não 
somente pregou a Doutrina  Consoladora; viveu-a.  Não foi 
um simples Codificador de princípios, mas um fiel servidor 
de Jesus e dos homens.

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

Meimei
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