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Não condicione as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes 
que possam mostrar.

O ESPÍRITO DA VERDADE /  ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Não se escravize ao título convencional e nem exagere as exigências da sua posição em sociedade.
Dê atenção a quem lha peça, sem criar empecilhos. Trave conhecimento com os vizinhos, sem qualquer 

solenidade. Faça amizade desinteressadamente.

VOCÊ E OS OUTROS

Não menospreze a pessoa mal vestida nem a pessoa bem posta. Não crie exceções na gentileza para com o 
companheiro menos experiente ou menos educado, nem humilhe aquele que atenta contra a gramática.

Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas  
situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos semelhantes. 
Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé 
religiosa e da profissão.

Ninguém pode fugir à convivência da Humanidade. Saiba, pois, viver com todos para que o orgulho não lhe solape 
o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo.

Liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classe 
social, existentes entre você e as criaturas, e a felicidade que você fizer para os outros será luz da felicidade sempre 
maior brilhando em você.

Não deixe correr meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, ignorando a dor que acaso exista.

Aceite o favor espontâneo e preste serviço também sem pensar em remuneração.

Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade.

Seja comunicativo. Sorria à criança. Cumprimente o velhinho. Converse com o doente.

Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática que geram a frieza e sufocam a simpatia.

Meimei 

Em cada manhã na Terra, a luz do Sol 
assemelha-se a um cânt ico de 
esperança e de alegria.

RECORDANDO CHICO XAVIER

Os traços de Chico Xavier são como as estrelas: marcam de maneira indelével as rotas, tornando-
as seguras para as vitórias íntimas de todos nós. Pela coragem de viver no Bem, Chico Xavier 
perpetua a ação agregadora, refletindo em nós a sua presença tão cara, e que atuou em nome de 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

"Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo 
sabendo que muitas vezes ele será submetido a provas e até rejeitado.”

 “O amor não prende, liberta! Ame porque isso faz bem a você, não por esperar 
algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem 
apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas.”

Nossa singela lembrança busca homenagear aquele que dedicou sua vida terrena a seus irmãos 
do mundo material e do mundo espiritual, e esse homem é FRANCISCO DE PAULA 
CÂNDIDO XAVIER, nascido em Pedro Leopoldo, pequena cidade de Minas Gerais, 
no dia 2 de abril de 1910. Ficaria, entretanto, conhecido no mundo pelo nome 
literário de CHICO XAVIER. Algumas frases próprias:

"Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo 
que colocarmos nela, corre por nossa conta.”

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode 
começar agora e fazer um novo fim.”

Joanna de Ângelis 

Com paciência conquistarás tudo, 
após te haveres conquistado a ti 
mesmo para o bem e para a paz.

Livro da Esperança  
 Emmanuel – psic. F.C.Xavier

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

Temas de Estudo

 Emmanuel lança este livro no 
1º centenário de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo e, para 
homenagear,  o chamou Livro da 
Esperança.

 Mu i tos  homens  doutos 
falaram, delas, através do tempo 
e alguns deles, decerto com a 
melhor intenção, alteraram-lhes, 
de algum modo, o sentido, para 
acomodá-las aos climas sociais e 
políticos em que vivem. 

 A fim de ilustrar o propósito do 
autor, seguem suas palavras na 
mensagem de abertura deste 
livro:
 [...] este livro, gravitando em 
torno de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, cujas consolações e 
raciocínios pretende palidamente 
refletir, não tem, outro objetivo 
senão convidar-nos ao estudo das 
sempre novas palavras de Cristo. 

 “Os Espíritos do Senhor, que 
são  as  v i r tudes  do  Céu” , 
entretanto, voltaram a interpretá-
las, em sua expressão pura e 
simples, reafirmando-nos que, 
hoje quanto ontem, é possível a 
cada um de nós ouvir Jesus, no 
âmago da alma, a repetir-nos com 
segurança: “aquele que me segue 
não anda em trevas”.

10 C e I - 2ª parte – Depoimentos II

17 Met. Convivência I - Introdução

24 Met. Convivência I - 1º estudo

03 C e I - 2ª parte – Depoimentos I

 Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas 
também a educação que aperfeiçoa as maneiras.
 Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, 
mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito 
íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, 
mas também a casa invisível dos princípios edificantes em 
que o espírito se faça útil, estimado e respeitável.
 Não apenas os títulos honrosos que ilustram a 
personalidade transitória, mas igualmente as virtudes 
comprovadas, na luta objetiva, que enriqueçam a 
consciência eterna.

“Nem só de pão vive o homem.” — 
Jesus. (MATEUS, 4:4.)

 Não somente agasalho que proteja o corpo, mas 
também o refúgio de conhecimentos superiores que 
for taleçam a alma. Não só a beleza da máscara 
fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos 
sentimentos.

Livro do Mês

NÃO SOMENTE

 Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo! Diante das tuas verdades que 
se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos 
recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te, de novo, a 
palavra solar da vida eterna! 

 Há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos 
ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo, no Sermão da Montanha, e deste-
nos “0 Evangelho segundo o Espiritismo“.
 Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os 
filhos da Terra e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as 
esperanças nas fontes vivas do sentimento.

 Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à 
compreensão e à tolerância, arrebatando-nos à influência das trevas, pela certeza de 
tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a 
essas páginas as mais belas aspirações, nas tarefas do Cristianismo Redivivo, mas 
também por aqueles que as transfiguraram em bússola salvadora, nos labirintos da 
obsessão e da delinquência; pelos que as abraçaram, quais âncoras de apoio, em 
caliginosas noites de tentação e desespero; por aqueles que as consultaram, nos dias 
de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação 
regenerativa; pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência, nos 
momentos de angústia; pelos que ouviram, junto delas, o teu pedido de oração e de 
amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações; 
pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo 
pranto da saudade e da desolação à frente da morte; e por todos aqueles outros que 
aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome! 
 Oh! Jesus! No luminoso centenário de “O Evangelho segundo o Espiritismo, em vão 
tentamos articular, diante de ti, a nossa gratidão jubilosa!... Permite, pois, agradeçamos 
em prece a tua abnegação tutelar e, enlevados ante o Livro Sublime, que te revive a 
presença entre nós, deixa que te possamos repetir, humildes e reverentes: Obrigado, 
Senhor!...     (Página de gratidão do autor do livro do mês)

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel já se 
encontra com suas atividades iniciadas desde o 
dia 21 de março na forma virtual. 
 Contato: Ana Luz - 98131-9950

Estamos estudando de forma 
virtual nos sábados  de 15 às 17h, 
através do Zoom. Se você é 
jovem entre 12 e 26 anos, entre 
em contato pelo whatsapp 
98178-9930.

Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. 
Não apenas flores, mas também frutos. Não somente 
ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa.

 Não somente claridade para os olhos mortais mas 
também luz divina para o entendimento imperecível.

(Emmanuel - Fonte Viva - psic. F.C.Xavier)

 Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do 
mundo. 
 Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior 
constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da 
elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que 
nos dirigimos para a Eternidade.

 Disse o Mestre: — “Nem só de pão vive o homem.”

Não só teoria excelente, mas também prática santificante. 
Não apenas nós, mas igualmente os outros.

 Obrigado, Senhor! 
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NOSSA PROGRAMAÇÃO - Abril / 2021

 Reunião com Palestras e PassesQuintas-feiras •

 Reunião com Palestras e PassesDomingos •

 Escola Espírita de Domingos •

                  Evangelho Gamaliel
 Escola de MédiunsSextas-feiras •

 Juventude Espírita Abel GomesSábados •

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

08 / ABRIL 15 / ABRIL

 

.

04 / ABRIL

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

18 / ABRIL11 / ABRIL 25 / ABRIL

01 / ABRIL 22 / ABRIL

Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 

01 / ABRIL 08 / ABRIL 15 / ABRIL 29 / ABRIL

29 / ABRIL

JESUS E DIFICULDADE

“...Não se vos turbe o coração...” – JESUS  (João, 14:27)

Aceita os desafios da senda, como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a 
obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos.

- “Não se vos turbe o coração.”

No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de 
esperança e de amor, asseverou com firmeza: - “Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize”. 
Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos, entre quatro paredes, sabendo que, em derredor, se 
agigantava a trama das sombras.

Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência 
reclamava-lhes o coração para a confiança.

Jesus, percuciente, não desconhecia a conspiração das trevas...
Entretanto, lúcido e calmo, findo o atendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no 

jardim, para, além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos...

E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever.
Lembre-se de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na Terra, mas, 

sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam  Ele próprio, advertiu-
nos, sensatamente:

Não procures, assim, fugir à luta que te afere o valor.

Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção; sacerdotes confabulavam com escribas e 
fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte d'Ele; agentes 
do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua açulando contra Ele as forças da opinião; 
perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quantos 
Lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício...

PALAVRAS DE VIDA ETERNA / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

ATIVIDADES PÚBLICAS FECHADAS

29 / ABRIL

Sergio Montes
L.E.  Q. 216 / 221

Tema: Da pluralidade das existências

Fernando José Monteiro
L.E.  Q. 223 / 236

Tema: Da volta dos Espíritos, extinta a vida 
corpórea, à vida espiritual.

Maria Cristina Figueiredo
L.E.  Q. 258 / 273

Tema: Escolha das provas

Valéria Carneiro de Barros
L.E.  Q. 291 / 303

Tema: Simpatias e Antipatias entre os espíritos

Edgard Diaz de Abreu
L.E.  Q. 222

Tema: Considerações da pluralidade das existências

Guilherme Sarcinelli Luz
L.E.  Q. 237 / 257

Tema:Perceções, sensações e sofrimentos dos Espíritos.

Luiz Eduardo Mourão
L.E. Q. 274 / 290

Tema: Perceções, sensações e sofrimentos dos Espíritos

Terezinha Lumbreras
L.E.  Q. 304 / 319

Tema: Recordação da existência corpórea

Flavio Fonseca

Tema: LIVRE
.

Maria Graça Antunes

Tema: LIVRE.

Nilton Freitas de Menezes Salles

Tema: Transmigrações progressivas

Carmen Silveira

Tema: LIVRE

Silvia Rangel
L.E.  Q. 211 / 215

Lucas Antunes

Tema: Bem aventurados os brandos e pacíficos

“ Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: 
Em verdade vos digo que eu sou 
a porta das ovelhas” .

(João, 10:7)

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

TESOURARIA

Os associados que queiram fazer 
d o a ç õ e s  o u  r e g u l a r i z a r  s u a s 
mensalidades poderão fazê-lo por 
TED ou DOC. No caso de depósito, 
deve ser encaminhada cópia do 
recibo, por e-mail, para que haja a 
identificação do pagador:

Favorecido: Grupo Espírita André Luiz

tesouraria@geal.org.br 

Dados bancários:

CNPJ: 34.083.402/0001-19
Banco do Brasil: 001 

Conta Corrente: 61306-1
Agência: 0288-7

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

PLANTÕES

A  Secretaria e a Livraria também 
estão funcionando em regime de 
plantão, às quintas e domingos, das 
14h às 18h.

O GEAL está funcionando, em regime de 
plantão, às terças, quintas e domingos 
das 14h às 18h, para a recepção de 
doações de alimentos não perecíveis 
como: feijão, arroz, açúcar, farinha de 
mesa, fubá, macarrão, óleo de soja.   
Pois a Assistência e Promoção Social 
André Luiz (APSAL) vem mantendo a 
distribuição de cestas básicas às famílias 
cadastradas.
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