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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

Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho  

Humberto de Campos 
Psic. F.C.Xavier

Temas de Estudo

O ESPIRITISMO NO BRASIL
O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem 

do século; cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas 
atividades no esclarecimento das almas e na educação dos 
espíritos.

Todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que 
exprimam, por mais alevantadas que se afigurem, são perecíveis 
e transitórias. A política sofrerá, no curso dos séculos, as 
alternativas do direito da força e da força do direito, até que o 
planeta possa atingir relativa perfeição social, com a cultura 
generalizada. A Ciência, como a Filosofia e as escolas sectárias, 
viverá entre dúvidas e vacilações, assentando seus feitos na areia 
instável das convenções humanas. Só o legítimo ideal cristão, 
reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, 
poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser 
humano, espalhando com os seus labores e sacrifícios as 
sementes produtivas na construção da sociedade do futuro.

Conhecedores dessa grande verdade, supliquemos a Jesus 
se digne derramar do orvalho de seu amor sobre os vermes da 
Terra. Que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se 
desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a 
Pátria do Evangelho mais ascenda e avulte no concerto dos 
povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam, 
indestrutivelmente, todas as tradições e todas as glórias do Brasil. 

(Humberto de Campos – trecho final do livro do mês)

01 Esperanças nos corações
08 Brasil político e espiritual
15 Convid: Espiritismo e política
22 Espiritismo e política
29 O papel do jovem Espírita

Esses dias que antecedem as eleições 
no Brasil, nos fazem pensar nos destinos 
de nossa nação. Não podemos perder a 
esperança deixando-nos abater, pois Jesus 
em Seu sermão profético, registrado por 
Marcos, nos previniu que os finais dos 
tempos seriam difíceis.

E qual a tarefa dos cristãos e espíritas 
no mundo? Não fomos convidados a ser o 
sal da Terra? “Vós sois a luz do mundo”, 
disse-nos o Cristo, que desceu das regiões 
superiores da vida deixando-se imolar para 
que Sua mensagem se fixasse no mundo.

Por isso repetimos este livro mais um 
mês. Sua leitura nos ajudará a ver a longa 
trajetória da “Pátria do Evangelho” 
definida por Jesus renovando-nos o 
entendimento dos momentos atuais para 
que não percamos o otimismo.

O autor nele nos revela o programa de 
evangelização das almas falidas do Velho 
Mundo, mas desejosas de colaborar com a 
construção do Reino dos Céus na Terra, a 
começar pelo “Coração do Mundo”, 
especialmente o nosso próprio coração.

Livro do Mês

Preparo da sopa :   
Dia 15/09 às 8:30h

Visita
16 Lar Francisco
30 Maria de Lurdes

COMPROMISSOS E RESGATES

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

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

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, psic. Julio Cezar Grandi Ribeiro, do livro Seara da Esperança)

Soluções pela prece

Talvez não mudemos o mundo, mas mudaremos a nós.
Talvez a Humanidade continue chorando, mas continuaremos sorrindo, porque todos temos lágrimas represadas em nosso 

coração.

Todos trazemos o âmago da alma aturdido pelas paixões, mas Cristo é o sublime e doce mel das nossas vidas.

Quando a solidão instalar-se em nosso íntimo falando de abandono e tristeza, busca, alma querida, a oração ungida de amor 
para que te vincules a Jesus.

Quando a enfermidade corroer os tecidos do teu corpo, revigora a alma querida com a oração que lenifica todas as dores.

Quando as tempestades ameaçarem a tua existência, ceifando o que tens de melhor, refugia-te na oração e encontrarás 
abrigo.

Quando uma dor inominável penetrar no cerne do teu ser e ninguém te compreender os olhos tristes, o coração pejado de 
lágrimas, ajoelha-te e ora para que Jesus lenifique as tuas angústias.

A oração é a ponte entre o eu propínquo e o Deus longínquo da humanidade.
Orem sempre e sem cessar, filhos e filhas queridas, e então estarão preenchidas as lacunas e os vazios existenciais.

Somos convidados para preencher o vazio do mundo com a presença d'Aquele que é a vida da nossa vida e a luz do mundo 
entre nós.

Temos a honra de conhecer Jesus que espera cumpramos com nosso dever.

Que não nos importem perseguições e pedrouços, agonias e testemunhos,  porque Ele optou pela cruz sem dever nada e 
transformou-a em asas de sublimação...

As nossas cruzes, invisíveis  apelam para que saiamos do vale carnal e encontremos a plenitude.

Vamos, almas queridas, no rumo da imortalidade  da qual ninguém se evade e, preparando-a desde hoje, tenhamos a 
consciência iluminada pela paz do dever cumprido.

Recebam, filhos e filhas do coração, o ósculo do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra...

Página psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, ao término da conferência no Grupo Espírita André 
Luiz, na noite de 09 de agosto de 2018, no Rio de Janeiro.

Somos todos irmãos, ante a Providência 
Divina, interligados no trabalho do dia-a-dia, 
em função de nosso aperfeiçoamento 
mútuo.

EMMANUEL 
Princípio que não se esquece
Nos Estatutos do Bem:
Quem não quer honrar os 
pais,
Não sabe honrar a ninguém.

JACQUES ABOAB

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

MEIMEI



NOSSA PROGRAMAÇÃO -  Setembro / 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 •

ATIVIDADES PÚBLICAS

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

13 / SETEMBRO 20 / SETEMBRO

LUIZ PEREIRA
L.E. - Q. 864 / 867

Direção: Maria Helena Arruda

DIRCEU MACHADO
L.E. - Q. 783 / 785

JOSÉ MAURO HADDAD
E.S.E. - Capº. XXV - 06 / 08

Direção:  Lilian Martrins da Cruz  

 

02 / SETEMBRO 16 / SETEMBRO09 / SETEMBRO 23 / SETEMBRO

GEORGINA LEAL TOMÉ
E.S.E. - Capº. XXV - 06 / 08

06 / SETEMBRO 27 / SETEMBRO

Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 

13 / SETEMBRO 20 / SETEMBRO 27 / SETEMBRO

Direção: Marly de Albuquerque

LUCY MARIA BARBOSA
L.E. -  Q. 856 / 860

CELINA NOSSAR
E.S.E. -  Capº. XXIV - 17 / 19

Direção:Pilar Dória

MARCOS DAVI PEREIRA PONTES
L.E. - Q. 776 / 778

Direção: Elaine Martins da Cruz

HERALDO KREMER
L.E. -  Q. 686 / 692

E.S.E. -  Capº. XXIII - 04 / 08

ALEXANDRE BRAGA GUSMÃO

06 / SETEMBRO

HENRIQUE MAGNANI DA COSTA
E.S.E. - Capº. XXIV - 17 / 19

MARIA CRISTINA FIGUEIREDO

Direção: Lea Fonseca Silva

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS

L.E. -  Q. 674 / 681

E.S.E. -  Capº. XXII - 01 / 05

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

NILTON F. DE MENEZES SALLES

Direção: Angélica Rodrigues Silva

CRISTINA B. MEDEIROS

L.E. -  Q. 682 / 685

E.S.E. -  Capº. XXIII - 01 / 03

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

30 / SETEMBRO

Direção: Isabela Robledo de Castro

LUIZ EDUARDO MOURÃO
L.E. - Q. 693 / 694

UBIRAJARA FRONTIN
E.S.E. - Capº. XXIII - 09 / 13

MARIA DA GRAÇA ANTUNES
L.E. -  Q. 861 / 863

AMANDA AUGUSTA ROSENHAYNE
E.S.E. -  Capº. XXV - 01 / 05

Direção: Regina Coeli S. Passos

GUILHERME SARCINELLI LUZ
L.E. -  Q. 779 / 782

TELMA BRILHANTE
E.S.E. -  Capº. XXV - 01 / 05

Direção:Therezinha Miranda

Direção: Ana Maria Spränger

ANDRÉ TRIGUEIRO

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

Direção: Mariza Paladino de Lima

FRANCISCO DE CASTRO Jr.

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

Direção: Roberto Conde Soares

ANTÔNIO CARLOS CUNHA

PALESTRA DOUTRINÁRIA 

CONFRATERNIZAÇÃO ESPIRITUAL
ÀS 13:45h

22 / SETEMBRO

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

CONVITE À PERSEVERANÇA  
    “... Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo.” (Mateus: 10-22).

Não asseveres: “é-me impossível fazer!”
Nem redargas:  “não consigo!”
Nunca informes: “sei que é totalmente inútil aceitar.”
Para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizada, já que o possível se 

pode realizar imediatamente.
Instado a ajudar não te permitas condições, especialmente se fruis o tesouro da possibilidade.
Fácil ser delicado sem esforço, ser amigo sem sacrifício, ser cristão sem auto-educação...
Perseverança nos objetivos elevados, com oferenda de amor, é materialização de fé superior.
Para que seja atuante, a fé deve nutrir-se do poder dos esforços caldeados para as finalidades que parecem 

inatingíveis.
Todos podem iniciar ministérios... Tarefas começantes produzem entusiasmos exaltados.
Mede-se, porém, o verdadeiro cristão e, particularmente, o espírita pelo investimento que coloca na bolsa de 

valores imortalistas a render juros de paz...
Unge-te, portanto, de fé e deixa que resplandeça a tua fidelidade ao lado de quem padece.
Não fosse o sofrimento, ninguém suplicaria socorro. Não fosse a angústia ninguém se encorajaria a romper os 

tecidos da alma para exibir exulcerações...
Ninguém se compraz carregando demorada canga, não obstante, confiando em alívio, lenitivo...
Nas cogitações que te cheguem ao plano da razão, interroga como gostarias que fizessem contigo se foras o outro, o 

sofredor, o necessitado que ora te roga ajuda.
Assim, envolve-te na lã do “Cordeiro de Deus” e persevera ajudando.
Não somente dando o que te sobra, mas aquela doação maior, a que te parece difícil, a quase impossível... A 

perseverança dar-te-á paz e plenitude. Insiste na sua execução.

CONVITES DA VIDA / JOANNA DE ÂNGELIS / DIVALDO P. FRANCO

Valorizemos a oração e o trabalho 
servindo sempre, a fim de concluirmos a 
jornada  vitoriosa perante a própria 
consciência.

SHEILLA
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