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Bezerra de Menezes comunica-se: 

Filhos e filhas do coração!

As nobres conquistas da Ciência ergueram a criatura humana ao elevado patamar da inteligência.

A tecnologia de ponta alargou-lhe os horizontes no macro e no microcosmo.

É necessário, no entanto, que o ser humano, deslumbrado pelas conquistas de fora, não esqueça das 
conquistas sublimes do seu mundo interior.

A sociedade voluptuosa avança esmagando as outras culturas através das denominações nacionais.

Armado para a beligerância o mundo confirma fronteiras e, a cada momento estouram rebeliões.

Aqueles que conhecemos Jesus, no entanto, deveremos respeitar as fronteiras geográficas, sim, mas, 
considerar as fronteiras espirituais e nos integrarmos no trabalho do amanho da terra do sentimento, 
através da abnegação e do amor. 

Não mais interrogações injustificáveis a respeito da volúpia e do prazer transitórios.

Chega o momento do amadurecimento interno, enriquecedor, para que realmente a felicidade 
permaneça em nosso mundo íntimo ajudando-nos a entesourar os dons que prosseguem eternamente.

Vossos guias espirituais ouvem os vossos apelos. Recebem as vossas súplicas e vêm, pressurosos, 
atender-vos. Nada obstante, muitas vezes, enclausurados na revolta, no ressentimento não lhes 
permitis a comunicação ideal para as soluções de que tendes necessidade.

Dulcificai-vos, abrandai esses impulsos estimulados pelas propostas da mídia desvairada, 
compadecendo-vos das vitimas, sem vos esquecerdes dos algozes.

Quando alguém delinqüe cometendo um crime, às vezes, hediondo, e a fúria se vos instala, 
desejando linchamento, morte, justiça, considerai que o perverso é profundamente infeliz, que o 
sicário de vidas é um doente interno, no qual predomina a herança primitiva da barbárie.

Como podiam os carrascos nazistas matar no campo de concentração e, chegar em casa sorridentes, 
afetuosos, bons esposos e bons pais? 

Essa fragmentação da psique fazia que uma área do cérebro desse-lhes a visão de estarem agindo 
corretamente, tanto nas câmaras de extermínio, nas experiências científicas perversas, como no doce 
aconchego da família.

Foi para fortalecer o anjo que existe em nós que Jesus veio. 

Não permitamos que esse anjo se debilite ante os impactos das circunstâncias perturbadoras do 
momento. 

A Sua proposta é de que tenhamos vida e vida em abundância.

Vida em abundância é Amor!

Nunca será demasiado repetirmos a necessidade do Amor na construção do ser novo que se dirige 
para Deus.

Médiuns, que todos somos – do Bem ou das aflições; da Verdade ou da ignomínia - busquemos a 
sintonia perfeita com Jesus e nos entreguemos às Suas Mãos, porque, na condição de Pastor de 
Misericórdia, guiar-nos-á no Seu rebanho ao aprisco da paz.

Que Deus vos abençoe, meus filhos.

É o que vos deseja, o servidor humílimo e paternal de sempre,

Bezerra.

(Mensagem recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, ao término da conferência pública realizada no 
Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, na noite de 14 de agosto de 2008)

EM TAREFA DE AMOR

A tarefa de amor
Resume-se em servir.
Decide-te e começa...
Une-te aos companheiros,
Sem contar desenganos.
Há irmãos que se queixam,
Outros se desanimam,
Alguns te desaprovam,
Muitos te desconhecem...
Mas se segues com Deus
Nunca te cansarás.

EMMANUEL  / CHICO XAVIER 

Não sobrecarregue os 
teus dias
Com preocupações 
desnecessárias,
A fim de que não percas a
Oportunidade de viver com 

alegria.
ANDRÉ LUIZ / CHICO XAVIER

Verdade que se descerra
Da vida, seja onde for;
Não há coragem na Terra,
Igual a que vem do amor.

AUTA DE SOUZA / CHICO XAVIER

Espantado, penso nisto:
Há pecadores no bem
E há muito amigo de Cristo
Que não ajuda a ninguém.

JAKS ABOAB / CHICO XAVIER

Não te arvores a julgamento 
algum com desconhecimento 
da causa real.

JOANNA DE ÃNGELIS /
DIVALDO P. FRANCO

Em qualquer circunstância, a 
consciência reta será sempre 
a garantia de paz na alma.

SCHEILLA

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

O Cavaleiro de Numiers  
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.

Tal como "O drama da Bretanha", este novo romance foi-
me ditado pelo Mundo Espiritual há quarenta anos. Seu 
primitivo autor foi, igualmente, a entidade espiritual que se 
nomeava Roberto de Canalejas. Mas, como ficou dito, essa 
entidade despediu-se para a reencarnação, e o livro ficou 
inacabado e imperfeito. Durante todo esse tempo mantive-
o arquivado, e jamais imaginei que um dia viria ele a ser 
concluído. Muitas vezes fui mesmo tentada a queimá-lo, a 
fim de desocupar gavetas que me eram necessárias. Mas, 
contive-me, esperando o futuro. Escrevi-o em minha 
mocidade, para concluí-lo já com os cabelos brancos.

Como vemos, a série [...] foi ditada de trás para diante, 
pois o último livro foi, justamente, o primeiro a ser escrito, 
isto é, "O drama da Bretanha". Nos dias presentes, ao 
receber ordem de ultimar o trabalho, surpreendi-me ao 
verificar que se tratava do prosseguimento do romance 
"Nas Voragens do Pecado", obtido do Espaço em 1957-
1958, o primeiro da série, portanto. À entidade Charles, 
amado amigo do Plano Espiritual, devo a conclusão e a 
revisão do presente volume. Não fora a sua paciência de 
iluminado e a boa-vontade em aproveitar páginas que 
tantos sacrifícios custaram a Roberto de Canalejas e a mim, 
e, certamente, se perderiam essas advertências doutriná-
rias que - quem sabe? -, poderão ser úteis a quem as ler. 
Assim sendo, não tenho escrúpulos em dar a autoria de 
mais este livro à entidade Charles. Roberto esboçou-a, 
deixando-a, inacabada. Charles levantou-a, redigiu-a, 
concluiu-a.

Que o leitor a aceite com simpatia é o meu desejo.
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1972.

YVONNE A. PEREIRA

Livro do Mês

05- Desculpo, mas não perdoo.
12 - Meu telhado é de vidro?
19 - MC II - Introdução e 1º estudo
26 - MC II – 2º estudo

AO LEITOR

Este romance dramático gira em torno dos 
sentimentos de amor, revolta, ódio, alegria, dor, 
coragem entre tantos outros comuns aos 
aspectos da vida carnal. A história se passa na 
França de Luís XIV na 2ª metade do século XVII e 
narra a história de Espíritos que reencarnaram em 
conjunto para se auxiliarem de forma mútua. 
Neste livro, somos apresentados aos vieses da lei 
de ação e reação: os exemplos de heroísmo e 
dedicação de alguns se mesclam com os 
decessos dos outros, todavia, os benefícios das 
oportunidades geram vitórias libertadoras ou 
fracassos que serão corrigidos nas próximas 
encarnações. O cavaleiro de Numiers é o segundo 
livro da trilogia de romances escritos pela médium 
Yvonne A. Pereira, iniciada por Nas voragens do 
pecado e encerrado por O drama da Bretanha.

Súplica da criança 

Temas de 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.

leite que me estendem.
 Erguem palácios para mim, no entanto, entre as 
paredes dessas mansões coloridas e belas, renovam, a 
cada dia, reclamações e queixas que não sei 
compreender, nem registrar.
 Explicam que preciso praticar o perdão e, ao mesmo 
tempo, muitos me mostram como exercitar a vingança.
 Senhor! ...
 Que será de mim, neste grande mundo que construíste 
entre as estrelas, sempre adornado de flores e aquecido 
de Sol, se os homens me abandonarem?
 Fazei que eles reconheçam que dependo deles como o 
fruto depende da árvore. E, tanto quanto seja possível , 
dizei-lhes, Senhor, que terei comigo apenas o que me 
derem e que posso ser, enquanto estiver aqui, 
unicamente o que eles são. 

 (Meimei - Antologia da criança - F,C.Xavier)

 Senhor! ...
 Disseram os homens que me queriam tanto, 
mas ao atingir-lhes a casa, não dialogaram comigo, 
segundo as minhas necessidades.
 Quase todos me ofereceram um berço 
enfeitado, mas poucos me deram o coração.
 Afirmam que devo procurar a felicidade, 
entretanto, não sei como fazer isso, se os vejo a 
quase todos sofrendo e rebelando-se por não 
aceitarem as disciplinas da vida.
 Escuto-lhes as lições de paz, contudo, acom-
panho-lhes as rixas em vista de estarem sempre 
exigindo o maior quinhão de recursos da Terra.
 Recomendam-me buscar a alegria, mas, muitas 
vezes, observo que está misturado de lágrimas o
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NOSSA PROGRAMAÇÃO  - Setembro/ 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 

 

13 / SETEMBRO06 / SETEMBRO 20 / SETEMBRO 27 / SETEMBRO

Quintas Feiras 

20 hs 

03 / SETEMBRO 10 / SETEMBRO 17 / SETEMBRO 24 / SETEMBRO

GERALDO FERREIRA
L.E - Q. 84 / 87

MARCOS DAVI PEREIRA PONTES
TEMA: LIVRE

LUIZ CARLOS TELLES
E.S.E.  -  Cap° XI - 01 / 04  

03 / SETEMBRO 10 / SETEMBRO 17 / SETEMBRO 24 / SETEMBRO

     MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO
    L.E - Q. 1003 / 1006

“Meus irmãos, que aproveita se 
alguém disser que tem fé e não tiver 
obras? Por ventura, a fé pode 
salvá-lo?”

Tiago, 2:14

“ Deus, que é a Providência de sua 
alma dilacerada, é igualmente a 
Providência dos que te ferem.”

Emmanuel (Chico Xavier)

Coração, sigamos juntos
Não te agrilhoes a problemas,
Esquece mágoas. Não temas,
Vara a sombra em derredor.
Sai de ti mesmo e busquemos
A luminosa oficina
Em que a Bondade Divina
Levanta o Mundo Melhor.

Onde alguém chore ou se fira
Nas provas em que se apura,
Onde os filhos da amargura
Estejam sofrendo a sós,
Tanto quanto nos recintos
De conforto nobre e raro,
E alguém precisa de amparo
Aí serviremos nós.

Não vaciles. Vem conosco,
Mesmo se a dor te avassala.
Alegria? Vem buscá-la
No campo do Eterno Bem.
Quanto mais se sacrifica,
Encontra a vida mais rica,
Tanto mais serve mais tem.

Se receias lutas novas,
Ante os novos horizontes,
Caminha!... Não te amedrontes,
A estrada é de paz e luz.
Na execução das tarefas,
Que o Céu nos traça e confia,
Nos passos de cada dia,
O companheiro é Jesus

MARIA DOLORES / MOMENTOS DE OURO / 
FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

CONVITE DA CARIDADE

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

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

embra-te das vezes em que L necessitamos do perdão 
alheio e oferece clemência ao 
agressor.

Scheilla

RESPOSTAS DE DEUS

Eis algumas das respostas de Deus, nos fundamentos da vida, 
através da Misericórdia Perfeita: 

O bem ao mal; amor ao ódio; luz às trevas; equilíbrio à 
perturbação; socorro à necessidade; trabalho à inércia; alegria à 
tristeza; esquecimento às ofensas; coragem ao desânimo; fé à 
descrença; paz à discórdia; renovação ao desgaste; esperança 
ao desalento; recomeço ao fracasso; consolo ao sofrimento; 
justiça à crueldade; reparação aos erros; conhecimento à 
ignorância; bênção à maldição; amparo ao desvalimento; 
verdade à ilusão; silêncio aos agravos; companhia à solidão; 
remédio à enfermidade; e sempre mais vida aos processos da 
morte.

Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao 
nosso lado, mas pelas respostas de Deus, no campo da vida, 
ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa 
permanência pessoal ao lado de Deus.

ANDRÉ LUIZ / RESPOSTAS DA VIDA / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Compreendamos que liquidar manifestações de cólera ou rudeza, crueldade ou 
impertinência será sempre trabalho de controle e de educação.

Emanuel

ATIVIDADES PÚBLICAS FECHADAS

COMUNICADO
ASSOCIADOS E CONTRIBUINTES

.Queridos irmãos, irmãs, temos sido 
constantemente perguntados por 
alguns confrades associados ou 
não do Geal sobre como fazer 
pagamento da mensalidade e ou 
doação, pois sabemos que o 
atendimento aos ass is t idos 
permanece funcionando  assim 
como os custos fixos, portanto, 
compartilho com todos a conta e 
CNPJ do GEAL. O comprovante 
pode ser encaminhado para o email: 
 tesouraria@geal.org.br

Banco do Brasil cod.001
AG. 0288-7  - C/C:61306-1
CNPJ : 34.083.402/0001-19 

GUILHERME SARCINELLI LUZ
E.S.E.  -  Cap° XI - 05 / 07  

MELISSA DUARTE DOS SANTOS
TEMA: LIVRE

NILTON FREITAS DE MENEZES SALLES
TEMA: LIVRE

RITA MENDES
TEMA: LIVRE

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS
L.E - Q. 1007 / 1008

SILVIA RANGEL
TEMA: LIVRE

TEREZINHA LUBRERAS
L.E - Q. 88 / 92

FERNANDO MONTEIRO
L.E - Q. 1009 RESUMO
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