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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

Até o fim dos tempos 
Amélia Rodrigues - psic. Divaldo P. Franco

Temas de Estudo

... ATÉ O FIM DOS TEMPOS

Tudo na Sua vida é uma aparente contradição que se 
enriquece de legitimidade em cada passo, após acurada 
reflexão. Negando o mundo, Ele é o Senhor do mundo.

Falando sobre a vida, doa a Sua em legado de 
inexcedível amor. Desde antes do nosso tempo, 
permanecerá até o fim dos tempos!...

Começando no anonimato, prossegue desconhecido, 
quanto mais é comentado.

Filho de Deus por excelência, conclama todos os 
homens a desvelarem o seu deus oculto e alcançarem o 
Supremo.

Seus silêncios são mais altissonantes que Suas 
palavras. Os Seus não-feitos, tem um significado psico-
sociológico mais poderoso do que os Seus atos.

[...] Junto ao poviléu e entre os malcheirosos Ele 
esplende de beleza sem os humilhar, destacando-se 
pela grandeza moral, sem os ferir, arrebatando-os sem 
se impor...

Jesus é único!
(trecho da introdução do livro do mês)

Quando encarnada, foi notável 
poetisa, professora emérita, escritora 
consagrada, teatróloga, legítima 
expoente cultural das Letras na Bahia.  
Amélia Rodrigues viveu entre nós de 
maio de 1861 a agosto de 1926. 

Após o seu desencarne, encontrou, na 
mediunidade de Divaldo P. Franco, o 
canal de  suas expressões literárias, 
agora voltada para a narrativa do 
Evangelho de Jesus e Sua passagem 
pela Terra. Apresenta-nos Jesus com um 
colorido agradável que a narrativa mais 
contemporânea requer, já que a leitura 
crua dos Evangelhos exige uma 
maturidade sobre a cultura dos tempos 
de Jesus, especialmente sobre a dos 
hebreus, que a maioria de nós ainda não 
temos.

Este é um dentre outros mais de dez 
livros. Eles nos transportam para a 
Palestina e faz-nos viver a experiência 
dos Seus apóstolos e discípulos, bem 
como entender a política da época e os 
costumes dos povos onde Jesus veio 
trazer Sua mensagem que ficaria “Até o 
fim dos tempos”...

Livro do Mês

Preparo da sopa :   
Dia 17/11 às 8:30h

Visita
11 Lar Francisco
25 Maria de Lurdes

JESUS É ÚNICO!
Incomparável, ninguém se lhe assemelha em candura, em sabedoria, em majestade, em 

renúncia...
O Seu é o hino majestoso de encorajamento para os anseios do coração e as aspirações do 

pensamento.
Todos os fundadores de religião estabelecem regras, impõem cultos, exacerbam o fanatismo, 

convocam à submissão.
Não Ele.
Não fundou qualquer doutrina, nada exigiu, aparecendo como se fosse uma brisa perfumada 

em manhã de Sol, amenizando o calor e esparzindo harmonia. Só apresentou uma 
recomendação: o amor indistinto a Deus, ao próximo e a si mesmo...

Alterou porém, os conteúdos da sociologia, da metafísica, da ética, da filosofia, tornando a 
Sua uma Doutrina total, que explica os segredos da vida através de um autoconhecimento 
incomum e de uma revelação invulgar sobre todos os fenômenos existenciais.

Em quatro pequeninos livros, que lhe narram a existência, permanece a maior história 
jamais escrita na Humanidade, a mais concisa proposta de transformação humana, a mais 
simples estratégia de revolução para mudar as estruturas da Terra.

Cada versículo oferece visível e oculta uma mensagem que pode ser penetrada, porém, de 
forma variada, de acordo com a necessidade de cada um que consulta e nela descobre a resposta.

São tesouros inesgotáveis de sabedoria, de ciência, de amor, que os tempos não consumiram.
(trecho da introdução do livro do mês)

  03 Jesus - Notícias históricas
10 XXVIII COMEMORAR
17 Pedro, Judas, Madalena e 
                                   Paulo
24 Cura do cego de nascença

TRANSFORMAÇÃO
“Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.”

Paulo (I Coríntios, 15:51)

Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida 
espiritual.

Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações 
teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a 
situação da criatura, após o desprendimento carnal. É justo que semelhante 
situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da 
vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem 
fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a 
sua porta de “entrada” e “saída”, conforme as conquistas próprias.

Fala-se demasiadamente em zonas purgatórias, em trevas exteriores, em 
regiões de sono psíquico.

Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime que, por 
enquanto, transcende o limitado entendimento humano.

Todos os que se abeberaram nas fontes puras da verdade, com o Cristo, 
devem guardar sempre o otimismo e a confiança.

“Nem todos dormiremos” – diz Paulo, isto significa que nem todas as 
criaturas caminharão às tontas, nas regiões mentais da semi-inconsciência, 
nem todos serão arrebatados a esferas purgatoriais e, ainda que tais 
ocorrências sucedessem, ouçamos, ainda, o abnegado amigo do 
Evangelho, quando nos assevera – “mas todos seremos transformados.”

Paulo não promete sofrimento inesgotável nem repouso sem-fim. 
Promete transformação.

Ninguém parte ao chamado da Vida Eterna senão para transformar-se.
Morte do corpo é crescimento espiritual.
O túmulo numa esfera é berço em outra.
E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos 

para o bem, desde hoje.
VINHA DE LUZ / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

RECIPROCIDADE

Ação e reação consequente integram inderrogável lei da vida.
Procure ouvir a esperança e você encontrará a certeza da vitória.
Detenha-se no bem e obterá o lado melhor das pessoas e circunstâncias.
Auxilie a alguém e esse alguém se fará  canal de auxílio em seu apoio.
Promova a tranquilidade alheia e a paz virá ao seu encontro.
Aproveite o seu tempo construindo elevação e o tempo lhe trará  maravilhas.
Abençoe a vida e a vida lhe abençoará a existência.
Busque servir e o seu próprio trabalho lhe ofertará a orientação de que você necessite.
Ame aos semelhantes e os semelhantes retribuirão a você com medidas transbordantes de afeto.
Plante isso ou aquilo e você colherá dos recursos que semeou: alguém poderá dizer que isso é óbvio, 
entretanto, ligados no bem de todos, transfiramo-nos da palavra à vivência e decerto que surpresas 
iluminadas de alegria virão fatalmente a você se você experimentar.

RESPOSTAS DA VIDA / ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO C. XAVIER



NOSSA PROGRAMAÇÃO -  Novembro / 2018

 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)

08 / NOVEMBRO 15 / NOVEMBRO

SILVIA RANGEL
L.E. - Q. 886 / 889

Direção: Pilar Dória

GERALDO DE SOUZA FERREIRA
L.E. - Q. 806 / 809

NILTON F. DE MENEZES SALLES
E.S.E. - Capº. XXVII - 05 / 08

Direção:  Roberto Conde Soares  

 

04 / NOVEMBRO 18 / NOVEMBRO11 / NOVEMBRO 25 / NOVEMBRO

DELFINA ALMEIDA
E.S.E. - Capº. XXVII - 05 / 08

01 / NOVEMBRO 22 / NOVEMBRO

Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 

08 / NOVEMBRO 15 / NOVEMBRO 22 / NOVEMBRO

Direção: Carlos Henrique Chaves

LUCY MARIA BARBOSA
L.E. -  Q. 876 / 879

AMANDA AUGUSTA ROSENHAYNE
E.S.E. -  Capº. XXVI - 08 / 10

Direção:Mariza Paladino de Lima

MARCOS DAVI PEREIRA PONTES
L.E. - Q. 798 / 802

Direção: Cláudia Maria dos Santos

MARIA BELLAR
L.E. -  Q. 718 / 722

E.S.E. -  Capº. XXIV - 13 / 16

ALEXANDRE BRAGA GUSMÃO

01 / NOVEMBRO

GUILHERME SARCINELLI LUZ
E.S.E. - Capº. XXVI - 08 / 10

LUIZ EDUARDO MOURÃO

Direção: Isabela Robledo

ANGELA SALLES

L.E. -  Q. 711 / 714

E.S.E. -  Capº. XXIV - 08 / 10

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

GLEISE FARIAS CORTINES

Direção: Marco Aurélio Regalo

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS

L.E. -  Q. 715 / 717

E.S.E. -  Capº. XXIV - 11 / 12

Direção: Angélica Rodrigues Silva

MARIA DA GRAÇA ANTUNES
L.E. -  Q. 880 / 885

CELINA NOSSAR
E.S.E. -  Capº. XXVII - 01 / 04

Direção: Maria Helena Arruda

HENRIQUE MAGNANI DA COSTA
L.E. -  Q. 803 / 805

TELMA BRILHANTE
E.S.E. -  Capº. XXVII - 01 / 04

Direção: Lilian Martins da Cruz

JOÃO APARECIDO RIBEIRO

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

ATIVIDADES PÚBLICAS

29 / NOVEMBRO

29 / NOVEMBRO

Direção: Kleber Calheiros Cruz

ÂNGELA VIDAL

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

Direção: Maria Cristina Bokel

CARMEN SILVEIRA

PALESTRA DOUTRINÁRIA LUIZ PEREIRA
L.E. - Q. 890 

Direção: Regina Coeli S. Passos

LUIZ CARLOS TELLES
E.S.E. - Capº. XXVII - 09 / 12

DIRCEU MACHADO
L.E. - Q. 810 / 813

Direção: Maria José Gallózio

FRANCISCO DE CASTRO Jr.
E.S.E. - Capº. XXVII - 09 / 12

A  B U S C A

Fita a subida áspera e empedrada
Que se alteia, maciça, à nossa frente,
Carrega a própria cruz na alma cansada
E guarda o coração feliz e crente.

Nas paisagens da senda, não há flores,
Apenas o cascalho se amontoa,
Mas, em torno de ti, os irmãos sofredores
Lembram a paz da fé que os renova e abençoa.

Segue de passo lento... A turba te acompanha...
Companheiros pararam na montanha,
Recusando o trabalho, a dor e a cruz;
Mas sentindo-te os dons no coração amigo,
Erguer-se-ão do pó e seguirão contigo,
Procurando Jesus.

MARIA DOLORES

DEUS TE AMPARA
Alguém te apontou os defeitos, desconhecendo-te as qualidades.
Outros te censuraram, asperamente, por esse ou aquele motivo.
No entanto, não te detenhas.
Recorda que por piores sejam as críticas destrutivas que te envolvam,
Deus não te apagou a chama da fé e nem te retirou a oportunidade
de continuar trabalhando.

LIVRO DE RESPOSTAS / EMMANUEL / CHICO XAVIER

COMUNICADO

Já encontra-se à disposição dos 
associados e colaboradores do 
GEAL a Campanha do Natal de 2018

Notícias do Coral GEAL
Nosso Coral ensaia às sextas feiras a 

partir das 18:30h até 19:45h.
Venham assitir-nos!

Aprende o perdão com a vida...
O luar com que te enlevas
É um beijo que o Sol, de longe,
Envia à face das trevas.

AUTA DE SOUZA

Coloca o toque de alegria nas tuas 
realizações, e elas brilharão, atraindo 
outras pessoas, que se sentirão 
comprazidas em poder ajudar-te, 
estar contigo, participar das tuas 
tarefas.

JOANNA DE ÂNGELIS

SEMPRE EM PAZ
A violência que tumultua os homens e o aturdimento que toma conta dos quadrantes da Terra, dando 
gênese à loucura que se generaliza, decorre, inicialmente, da agressividade íntima, que se demora 
no mundo pessoal de cada criatura, produzindo desequilíbrio e infelicidade.

Certamente, a provocação do mal engendra reações inesperadas, sustentando o desespero e 
conduzindo a estados agressivos, todavia , tal ocorre porque encontra matrizes íntimas no homem 
que, em si mesmo, vive infeliz.

Por isso, enunciou Jesus: - “Vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação”, concitando-nos 
ao equilíbrio e à perseverança no dever.

Sejam quais forem as circunstâncias difíceis em que te sintas envolvido, mantém a tua paz.

Ama com severidade, porém evita a rudeza. 

Exerce a disciplina, sem que derrapes na violência.

Promove a educação, não te permitindo a agressividade. 

Tudo quanto fizeres, faze-o em paz. 

Maltratado ou sofrido, preserva a paz a qualquer preço, de modo a fruíres depois o prazer da 
serenidade.

Em todas as circunstâncias Jesus manteve-se ameno, em serenidade integral.

Paz é irrestrita confiança em Deus.

Conserva, desse modo, a tua tranquilidade, e coopera em favor do bem geral, não engrossando as 
fileiras dos reclamadores, dos violentos, dos insensatos.

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.

VIVER E AMAR /JOANNA DE ÂNGELIS / DIVALDO PEREIRA FRANCO

Por que com a mesma medida com 
que medirdes, também vos 
medirão.

JESUS (Lucas, 6:38)
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