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Trouxeste, Allan Kardec, à longa noite humana
O Cristo em nova luz - revivescida aurora ! -

E onde estejas serás, eternamente afora
A verdade sublime em que o mundo se irmana.

Em teu verbo solar, a justiça se ufana
De aclarar, consolando o coração que chora,

A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora
E a vida, além da morte, esplende soberana !...

Escuta a gratidão da Terra... Em toda parte,
A alma do povo freme e canta ao relembrar-te

A presença estelar e a serena vitória.

Gênio, serviste ! Herói, exterminaste as trevas !...
Recebe com Jesus, na glória a que te elevas,
Nosso preito de amor nos tributos da história.

Amaral Ornellas
Página recebida pelo médium Francisco C. Xavier

Homenagem àAllan Kardec
03/10/1804 / 03/10/2020

Trabalha, criando o bem 
que puderes.
S e r v e  a  q u a n t o s 
encontres.
Sê bondade e socorro, 
apoio e eficiência.
Mas sempre que te sintas 
indispensável, lembra o 
coto de vela, guardado 
em alguma parte, que se 
faz instrumento da luz, 
quando a lâmpada, à 
noite, estiver apagada.

EMMANUEL

Trabalhemos, lado a 
lado,
Servindo, seja onde for,
O tempo desperdiçado
É sempre um ponto de 
dor.

MEIMEI

Enquanto os homens, a 
fundo,
Fizerem ódio e pesar,
Progresso  será  no 
mundo
Constante recomeçar.

CASIMIRO CUNHA

Jesus convida a milhões
Para os banquetes do 
Pai;
Muita gente dá resposta,
Dá resposta, mas não 
vai.

JAKS ABOAB

Gratidão é fazer da 
amizade uma luz que 
deserta os valores do 
coração, no sentido de 
t o r n a r  l i v r e  a 
consciência.

SCHEILLA

PARA AGIR MELHOR

Confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se, mas entenda que você, por enquanto, 
ainda é um ser humano, sem ser um anjo.

Exercite auto-aceitação, a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas.
Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a 

lamentação repetida conduz simplesmente à solidão e a solidão, mesmo brilhante, significa 
inutilidade e vazio.

Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento 
bastante para retificar-se.

Guarde a lição do passado sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que 
você a extraiu.

Compreendamos os outros nas lutas deles para sermos compreendidos em nossas 
dificuldades.

O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção do bem que 
podemos aproveitar, quanto e quando quisermos.

Se você espera progresso e milagres em seu caminho não pare de trabalhar.
Garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida, aceite os outros 

tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento.
Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam 

a existência e lembre-se que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o 
mal, aprender sempre mais e fazer o melhor.
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O cristão não 
odeia, nem fere. 
Segue ao Cristo 
servindo ao 
mundo.

André Luiz
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Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

O Drama da Bretanha  
Pelo Espírito Charles - psic. de Yvonne Pereira

Estamos estudando de forma virtual todos os 
sábados  de 15 às 17h, através do aplicativo 
Zoom. Se você é jovem entre 12 e 26 anos, 
entre em contato no whatapp 98178-9930.

Comemorava-se ainda em toda a França um dos maiores 
acontecimentos que sacudiram os seus destinos gloriosos e 
os destinos do mundo, porque nenhum acontecimento 
importante da França deixou jamais de se irradiar para além 
das suas fronteiras: Napoleão Bonaparte, jovem herói de 
inesquecíveis batalhas, [...] o primeiro-cônsul do Diretório 
famoso, após a queda da realeza, sobre o qual tantas 
esperanças repousavam, fora coroado Imperador dos 
franceses, sob os mais lisonjeiros auspícios de um povo 
exausto de apreensões e sofrimentos, povo que estremecia 
ainda à trágica lembrança dos dias do Terror e da guerra da 
Vendéia, que regaram de sangue a pátria venerável. Era 
assunto preferido, em todas as comunidades da França, a 
capacidade do grande general para conduzir as rédeas do 
governo à altura conveniente a uma nação civilizada, seus 
predicados de político astuto e sagaz, sua ousadia de 
soldado. Muitos nobres franceses, exilados desde antes de 
1793, regressavam agora à pátria, saudosos e confiantes, 
tolerando a usurpação do trono que, por direito, cabia aos 
Orléans, esperançados de uma fruição de paz permitida por 
um governo bem mais dignificante, porque um Império, do 
que aquele que se pretendera impor sob a inspiração da 
Convenção Nacional, enquanto antigos republicanos 
depunham opiniões liberais para servirem ao grande corso, 
que tantas glórias já conquistara para as armas francesas, 
elevando a pátria no conceito mundial. E, na cidade de Lyon, 
num extremo da grande nação, nascia aquele que seria o 
escolhido do Alto para oferecer ao mundo a mensagem do 
Consolador, que o Cristo prometera aos homens para seu 
conselheiro e protetor nas asperidades da existência: 
Hippolyte Léon Denizard Rivail, o Allan Kardec, autor da 
codificação do Espiritismo.

Livro do Mês

03 - MC II – 3º estudo.
10 - MC II – 4º estudo
17 - MC II - 5º estudo

Trecho do capítulo 1 do livro do mês

Este é o terceiro livro da trilogia do Espírito 
Charles pela psicografia de Yvonne Pereira. O 
Espírito Roberto de Canalejas “reencarnou logo 
depois de haver iniciado o ditado, numa resolução 
inadiável, a bem do próprio progresso, e não 
conseguiu terminar a obra. Eu era, então, muito 
jovem e inexperiente, ensaiava a literatura 
mediúnica sob orientação dos mentores espiri-
tuais [...] Eu temia destruir os manuscritos porque 
considerava bela a narração, e por isso guardava-
os como recordação do amigo Roberto que, como 
Espírito, tantas provas de afeição me havia dado”. 

Em 9 de março de 1972, ao redigir seu 
prefácio, ela continua: “Há cerca de sete meses, 
[...] apresenta-se o amigo espiritual Charles e diz: - 
Reconstruiremos "o drama da Bretanha". Seria 
injusto que perdêssemos uma obra que recebeu o 
beneplácito do Alto para ser divulgada.

Crianças 

Temas de Estudo

 postos de evidência, atravessam largas faixas do século, 
espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com 
deplorável impunidade à frente da justiça terrestre.
 Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos 
impulsos da natureza animalizada.
Recorda que todos nos achamos em processo de 
educação e reeducação, diante do Divino Mestre.
 O prato de refeição é importante no desenvolvimento 
da criatura, todavia, não podemos esquecer “que nem só 
de pão vive o homem.
 Lembremo-nos da nutrição espiritual dos meninos, 
através de nossas atitudes e exemplos, avisos e 
correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar 
moralmente a criança, nas tarefas de hoje, será condená-
la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se 
responsabilizará amanhã.

 (Emmanuel - Fonte Viva cap. 157 - F.C.Xavier)

 Quando Jesus nos recomendou não desprezar 
os pequeninos, esperava de nós não somente medi-
das providenciais alusivas ao pão e à vestimenta.
 Não basta alimentar minúsculas bocas famintas 
ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindí-
vel o abrigo moral que assegure ao espírito renas-
cente o clima de trabalho necessário à sua subli-
mação.
 Muitos pais garantem o conforto material dos 
filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável 
abandono.
 A vadiagem na rua fabrica delinquentes que 
acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o 
relaxamento espiritual no reduto doméstico gera 
demônios sociais de perversidade e loucura que  
em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou 

24 - MC II – 6º estudo
31 - MC II – 7º estudo

As atividades da Escola Espírita de Evangelho Gamaliel reiniciaram na forma virtual 
no dia 09 de agosto através dos aplicativos Whatsapp e Zoom. Suas atividades na 
instituição ainda se encontram suspensas devido à pandemia do COVID-19 e tão logo 
possamos retornar avisaremos. Enquanto isso,  cuidemos da saúde de todos nós.



NOSSA PROGRAMAÇÃO  - Outubro / 2020

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

 Reunião com Palestras e Passes - 16 horasDomingos •

 Escola Espírita de Domingos •

                  Evangelho Gamaliel - Pela manhã

 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)

Domingos

16 hs 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

15 hs 
NADJA DO COUTO VALLE

TEMA: MESTRES E EDUCAÇÃO

 EDGARD DIAS DE ABREU
 E.S.E.  - Capº XI - 11 / 12

 

.

11 / OUTUBRO04 / OUTUBRO 18 / OUTUBRO 25 / OUTUBRO

Quintas Feiras 

20 hs 

01 / OUTUBRO 08 / OUTUBRO 15 / OUTUBRO 22 / OUTUBRO

GUILHERME KREMER
E.S.E.  -  Cap° XI - 08 / 10

GUILHERME SARCINELLI LUZ
TEMA LIVRE

01 / OUTUBRO 08 / OUTUBRO 15 / OUTUBRO 22 / OUTUBRO

TEREZINHA LUMBRERAS
L.E. -  Q.93

J.MAURO HADDAD
TEMA LIVRE

RITA MENDES SENRA
TEMA LIVRE

MELISSA DOS SANTOS
L.E. -  Q. 94 / 95

29 / OUTUBRO

29 / OUTUBRO

“Mas, sobretudo, tende 
ardente caridade uns para 
com os outros.”

Pedro. (I Pedro, 4:8)

FILHOS DE DEUS

    “Na vossa paciência, possuí as vossas almas”. – Jesus (Lucas, 21:19).

Afinal de contas, ter paciência não será sorrir para as maldades humanas, nem coonestar suas 
atividades indignas, sobre a face do mundo.

Concordar alguém com todos os males da senda terrestre a pretexto de revelar essa virtude, seria um 
contrasenso absurdo.

Ter paciência, então, será resistir aos impulsos inferiores que nos cerquem na estrada evolutiva, 
conduzindo todo o bem que nos seja possível aos seres e coisas que se achem diante de nós, como a 
representação desses mesmos impulsos.

Jesus foi o modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade, amando-nos. Não se 
nivelou com as nossas fraquezas, mas valeu-se de todas as ocasiões para nos melhorar e conduzir ao 
bem. 

Sua misericórdia tomou os nossos pecados e transformou cada um em profunda lição para a reforma 
de nós mesmos.

Não aplaudiu as nossas misérias, nem sorriu para os nossos erros, mas compreendeu-nos as 
deficiências e amparou-nos. Embora tudo isso, resistiu-nos sempre, dentro de seu amor, até a cruz do 
martírio.

A paciência do Cristo é um livro aberto para todos os corações inclinados ao bem e à verdade.
Somente pela sincera resistência ao mal, com a disposição fiel de transformá-lo no bem, conseguireis 

possuir as vossas almas. Ao contrário disso, ainda que vos sintais autônomos e fortes, vós mesmos é 
que sereis possuídos por tendências indignas ou sentimentos inferiores.

Portanto, justo é que busqueis saber, hoje mesmo, se já possuís os vossos corações, ou se estais 
ocupados pelas forças estranhas ao vosso título de filho de Deus.

SEGUE-ME / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020

  Pelo presente edital, ficam os Senhores 

Associados Fundadores e Efetivos convocados a tomar 

parte na Assembléia Geral Ordinária, que terá lugar à 

Rua Jiquibá, 139, no dia 07 (sete) de novembro de 2020, 

em primeira convocação às 08:30 horas, com a metade 

mais um dos associados qualificados, e não havendo 

quorum, às 09:00 horas, em segunda convocação, com 

qualquer número de sócios, de conformidade com o que 

dispõem o Artigo 17, § 1.° e Artigo 18, I, alíneas,  (a) e (b), 

para na forma do artigo 24 § 1º, do Estatuto vigente;    

Eleger e considerar empossados a partir de 1° de janeiro 

de 2021, os membros da Diretoria Administrativa e do 

Conselho Fiscal, para o Triênio 2021/2023.

  A eleição processar-se-á de acordo com o 

capítulo IX do Estatuto Vigente do GEAL.

MARIA LUIZA SODRÊ
      PRESIDENTE

ATIVIDADES PÚBLICAS FECHADAS

LUIZ EDUARDO MOURÃO
L.E - Q. 96 / 100

JORGE LUIZ CÂMARA
L.E - Q. 1010 e 1012

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS

TEMA LIVRE

MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO

TEMA LIVRE

SILVIA RANGEL

TEMA LIVRE

ÂNGELA VIDAL

TEMA LIVRE

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

GRUPO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – GEAL
Esclarecimentos sobre a forma de atuação para a realização da

AGO de Eleição da Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal

1. A assembléia será presencial;
2. Terá duas convocações, como determinado pelo EDITAL;
3. Na entrada teremos verificação de temperatura, assim como 
higienização das mãos com álcool 70;
4. Todas as medidas sanitárias deverão ser respeitadas, como o uso 
de máscara dentro das dependências do GEAL, e o distanciamento 
social de no mínimo 2 metros;
5. Os associados que desejarem participar da AGO deverão estar 
em dia com suas obrigações financeiras, até o mês de março 2020;
6. Os associados que queiram regularizar suas mensalidades de 
forma retroativa no período compreendido entre janeiro a março de 
2020 poderão fazê-lo preferencialmente por Transferência Bancária 
(TED), DOC ou Depósito, no caso de depósito deverá ser 
encaminhado o recibo para e-mail: afim de  tesouraria@geal.org.br 
que haja a identificação do pagador.

· Dados bancários do GEAL:
· Favorecido: Grupo Espírita André Luiz
· CNJP: 34.083.402/0001-19
· Banco do Brasil (001)
· Agência: 0288-7 (PARA DOC E TED NÃO COLOCAR O 

DÍGITO)
· CONTA CORRENTE: 61306-1

7. Qualquer duvida referente a pagamentos ou quaisquer outros da 
á r e a  f i n a n c e i r a  p o d e r ã o  s e r  t r a t a d o s  p e l o  e - m a i l 
tesouraria@geal.org.br

ANDERSON CLÁUDIO GONÇALVES
DEPARTAMENTO JURÍDICO.

mailto:tesouraria@geal.org.br
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