
MANTENHA LIMPA A SUA CIDADE

Tel: 21-2569-2499 - www.geal.org.br

Grupo Espírita André Luiz
Rua Jiquibá, 139 - Maracanã - RJ - CEP:20271-250

Ano 34 - Abril de 2022 - Nº 376

66

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

VOCÊ E OS OUTROS

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

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

Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade.
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.

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.

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

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.

O ESPÍRITO DA VERDADE /  ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

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.

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

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.

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

Meimei 

RECORDANDO CHICO XAVIER

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:

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

 “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.”

"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.”

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.

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

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

Joanna de Ângelis 

Espiritismo e Política
Aylton Paiva

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

 Se o Espiritismo demonstra a 
necessidade do aprimoramento 
individual, por meio da autoedu-
cação, também nos convoca a uma 
vivência social digna tendo em vista 
nossa contribuição com o aperfei-
çoamento da sociedade em que 
estamos inseridos.

 Nesta obra o autor procura 
demonstrar que, “sob o aspecto 
filosófico, o Espiritismo tem muito a 
ver com a Política, já que esta deve 
ser  a arte de administrar  a 
sociedade de forma justa”. 

 Existe, pois, uma inequívoca 
contribuição política que o Espiritis-
mo oferece à sociedade, a fim de 
que se estruture, se organize e 
trabalhe alicerçada na verdade, na 
justiça e no amor.

 É um livro para ser estudado 
comparando-se com cada capítulo 
de O Livro dos Espíritos a que se 
refere,  o que pode ser feito 
individualmente ou em grupos de 
pessoas interessadas.

Livro do Mês

 Porém, as implicações dos princípios e normas políticas 
contidas na Terceira Parte – Das Leis Morais – de O Livro dos 
Espíritos, ditado pelos Espíritos e organizado por Allan Kardec, 
são muito amplas e profundas na sociedade humana.

 Em sua obra básica, O Livro dos Espíritos, o Espiritismo 
consagra 306 questões para tratar das Leis Morais. [...] Tais 
questões envolvem, portanto, o homem no seu relacionamento 
com o Criador da vida, com o planeta em que vive, com seus 
semelhantes, com as sociedades de que participa. Logo, sob o 
aspecto filosófico, o Espiritismo apresenta normas políticas.
 O que não se deve, nem se pode é confundir essa visão de 
política partidária [...] com os desvios éticos de pessoas e 
partidos políticos para aproveitamentos egoísticos, imorais e 
ilegais. Tais partidos são resultantes de ideologias, de objetivos, 
de programas, de estatutos estabelecidos em agrupamentos de 
determinados homens que visam, de uma forma ou de outra, 
realizar normas políticas ideais, ou seja, pretendem a execução 
na sociedade dos princípios, das normas apresentadas 
filosoficamente pela Política.
 Assim, jamais o Espiritismo, como Doutrina, e o Movimento 
Espírita, como prática, poderão dar guarida a um partido político 
em seu seio, por exemplo: Partido Social Espírita, Partido Espírita 
Crsitão, etc

 (trecho do cap. 1 do livro do mês)

 Se você é jovem entre 12 e 26 anos, entre em contato no whatapp 
98178-9930. Estamos estudando todos os sábados no horário de 15h às 
17h diversos temas de interesse de todos. Cada um dos três ciclos de 
faixa etária está elaborando sua pauta de temas que é dinâmica ao longo 
das semanas de estudo.

 Espiritismo e política

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel está iniciando suas 
atividades de 2022 no primeiro domingo deste mês de abril

A reunião em casa, em torno das propostas de Jesus Cristo e da Doutrina Espírita, deve 
servir como excelente atrativo para as energias superiores da vida.

Orar em família, estudar a Doutrina Espírita com os afetos, trocando ideias com 
naturalidade, revestem-se de imensa importância, pelo fato de se levar Jesus, 
simbolicamente, à intimidade do lar.

Dessa maneira, não se deve menosprezar esse exercício psíquico da oração, da reflexão 
nobre em redor da vida, na busca da melhor sintonia com o Grande Provedor, nessa hora 
complexa e turva pela qual passa a humanidade.

Durante uns poucos minutos, ainda que seja uma vez por semana, vale a pena criar ensejo 
de reunir a família, num mundo em que já não se encontra tempo para reuni-la, sequer para 
fazer as refeições em conjunto ou para conversar. 

 Qual o papel do estudo do Evangelho no lar na defesa da família?

(Camilo - livro Desafios da Vida Familiar - Raul Teixeira)
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ATIVIDADES PÚBLICAS

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

14 / ABRIL (Gravada) 21 / ABRIL

 

.

03 / ABRIL

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

17 / ABRIL10 / ABRIL (Presencial) 24 / ABRIL

07 / ABRIL (Gravada) 28 / ABRIL (Gravada)

Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 

07 / ABRIL (Presencial) 14 / ABRIL (Presencial) 21 / ABRIL 28 / ABRIL (Presencial)

(Lucas, 24:35)

“ E eles lhes contaram o que lhes 
acontecera no caminho, e como 
deles foi conhecido ao partir do 
pão” .

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

(João, 10:7)

Que a luz do Pai e as bênçãos de Jesus o 
acompanhem sempre são os votos que 
todos fazemos do mais profundo de 
nossos corações.

BEZERRA DE MENEZES
Voltamos a homenagear a figura ímpar de 
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti 
conhecido como o médico dos pobres,  
mas que já se tornou um símbolo, e seu 
nome é evocado por todos aqueles que têm 
a felicidade de entrar em contato pelos 
variados meios de o encontrar.

Aos 11 de abril de 1900, voltou ao plano 
e s p i r i t u a l ,  o n d e  p e r m a n e c e 
voluntariamente. Sua figura é destacada de 
imediato, e com ele volitam pelos céus de 
nossa pátria e de outras terras, as centenas 
de figuras dedicadas que lhe constituem a 
falange imensa e benfeitora. Numerosas 
são as entidades que lhe buscam a 
companhia e se sentem honradas e felizes 
de poder colaborar, mesmo em funções 
subalternas, com esse gigante delicado e 
atencioso.

Esta a maior coroa de glória de seu nome: o 
testemunho de centenas de milhares de 
pessoas que, com gratidão, lhe enviam 
suas vibrações de amor e ternura.

SER FELIZ

Se sofres não desesperes
Olha a própria retaguarda.
Notarás por ti mesmo

Do cego que tateia

E vê como és feliz.

EMMAMUEL /DOUTRINA-ESCOLA / 
FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Do hanseniano a sós;
Pensa na provação

Na dor da mãe que implora

Com saudade da luz;

Quem sofre muito mais.

O agasalho de um teto;

Enxuga o pranto alheio

JESUS E DIFICULDADE

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

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

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.

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...

Jesus, percuciente, não desconhecia a conspiração das trevas...

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 se vos turbe o coração.”

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

E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever.

PALAVRAS DE VIDA ETERNA / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

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...

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.

Humildade – amor ardente,

Onde ela está realmente,
Está, mas não aparece.

JAKS ABOAB

Auxílio, perdão e prece,

 (Presencial) (Presencial)

Tema: Humildade, nossa carência

Denise Duarte

Tema: L.E.522/524

Deuza Nogueira

GEAL ESTARÁ FECHADO

CARNAVAL

CARNAVAL

GEAL ESTARÁ FECHADO

Silvia Rangel

Tema: L.E: 550/557

Tema: ESE CAP 23 itens 1/6

Rita Mendes

Direção: Anderson C. Gonçalves

Valéria Barros

Direção: Yolanda Silva

Tema: ESE CAP 23 itens 7/12

Direção: Fabiano Salles

Alexandre Gusmão

Tema: Livre

Tema: ESE CAP 23 itens 13/15

Marcos Antonio Damico

Direção: Léa Silva Direção:  Lilian Martins da Cruz

Nilton Freitas de M. Salles

Tema: Páscoa

Tema: Livre

Guilherme Kremer

Direção: Elaine Martins da Cruz

GEAL ESTARÁ FECHADO

CARNAVAL

O GEAL estará reabrindo aos domingos a partir do dia 03/04 e nas quintas a partir de 07/04/2022 somente a noite, para palestras em função da COVID-19. Com relação às demais palestras, as 
mesmas estão sendo realizadas por alguns palestrantes que se dispuseram a gravar de suas residências. Essas palestras estão sendo disponibilizadas no YouTube (Grupo Espirita André  
Luiz - Rio de Janeiro) e Facebook.

ANDRÉ LUIZ

Não sobrecarregue os teus dias com 
preocupações desnecessárias, a fim 
de que não percas a oportunidade de 
viver com alegria.
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