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Domingos
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“AUTA DE SOUZA”

Quem ama compreenderá.
Cada qual tem o seu dia,

Disse Jesus: “a verdade
Todos livres nos fará...”

05 / AGOSTO 12 / AGOSTO 26 / AGOSTO

Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que 
hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre.

CORAGEM / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não 
pertenciam ao acervo moral da Terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se 
transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o Planeta em seu Reino de Luz.

JESUS E O MUNDO

Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento 
do mundo, naturalmente, não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria 
jornadeado nos escuros caminhos da Terra.

Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos 
agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa.

O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e 
improdutiva na árvore do Evangelho, e o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera 
trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim 
de que a Terra se habilite para a sementeira renovadora do Grande Amanhã.

Se o bom desampara o mau, a fraternidade não passaria de mera ilusão.
Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa.

Se a virtude não socorre às vítimas do vício e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos 
despenhadeiros do mal, de cousa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a Providência 
Divina nos confiou.

Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo, diante das 
pequenas e abençoadas lutas que o Céu nos concedeu, entre as sombras das 
humanas experiências.

Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil.
Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o 

desequilibrio comandaria a existência.

Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida.

ATIVIDADES PÚBLICAS

O GEAL estará reabrindo aos domingos a partir do dia 08/08/2021, somente 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.
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JORGE LUIZ CÂMARA
E.S.E. -  Capº. XVI - 07 / 08

Provas da riqueza e miséria / desigualdade

GILBERTO BORDALLO
E.S.E. -  Capº. XVI - 15
Tramissão da riqueza

DEUZA NOGUEIRA
Tema: Livre

JOSÉ MAURO HADDAD
E.S.E. -  Capº. XVI - 11 / 13

Emprego da riqueza

LUCAS ANTUNES
E.S.E. -  Capº. XVI - 09 / 10

A verdadeira propriedade

GUILHERME SARCINELLI LUZ
Tema: Livre

MARCOS DAVI P. PONTES
Tema: Livre

MARCELO UCHÔA
E.S.E. -  Capº. XVI - 14

Desprendimento dos bens terrenos

JOÃO APARECIDO RIBEIRO
Tema: Livre

MARCO ANTONI DAMICO
L..E. -  Capº. 386 / 391

Simpatias e antipatias terrenas

ANGEL VIDAL
Tema: Não se pode amar a Deus e a Mamon

NILTON SALLES
Tema: Livre

Direção:  Nilton Salles Direção:  Ana Luz Direção:  Guilherme Sarcinelli Luz Direção:  Elaine Martins da Cruz

GUILHERME KREMER
Tema: Livre

5. A entrada só será permitida com o uso adequado de máscara no rosto, sendo obrigatórios a manutenção da máscara 

e do distanciamento dentro da instituição. Deverá também conduzir-se diretamente para o auditório ou sala de passe.

1. Inscrição prévia, para cada reunião, através do seguinte número de WhatsApp 97880-3264, entre 12h de 3ª feira e 18h 

de 5ª feira anteriores ao domingo da reunião, enviando: nome completo e cópia do comprovante de vacinação com todas 

as doses correspondentes. 

Tendo em vista a constante procura pelo atendimento às suas necessidades espirituais por parte dos frequentadores do 

Grupo Espírita André Luiz, sua diretoria deliberou a abertura apenas das reuniões públicas aos domingos às 16h, a partir do 

dia 8 de agosto. Essas reuniões estarão acessíveis na forma presencial apenas aqueles que atendam às seguintes condições:

2. Cada solicitante poderá inscrever um convidado desde que atenda às mesmas condições quanto aos comprovantes 

de vacinação. A confirmação da inscrição será retornada pelo mesmo número de celular, uma vez confirmadas as 

condições solicitadas e a lotação da Casa.

Após o término, todos deverão deixar o local respeitando o distanciamento.

4. Chegar ao GEAL até às 16h no dia da reunião.

O portão do GEAL será aberto às 15h.

Os interessados poderão colocar pedidos de irradiação e preces, previamente anotados.

A secretaria e a livraria funcionarão, mas a aglomeração deverá ser evitada.

COMUNICADO

A palestra será transmitida ao vivo pelo Youtube através do site do GEAL 

( )https://www.youtube.com/channel/UCkmPUc2X7wNfPfr_35wHGKA/featured .

3. A capacidade de público para essas reuniões será de 68 pessoas (limite com distanciamento do auditório e sala de 

passe) e será respeitada pela ordem de inscrição obtida através do horário do WhatsApp. Uma vez ultrapassado esse 

número, será enviada por WhatsApp uma mensagem informando que o limite de pessoas foi atingido e a inscrição não 

pôde ser aceita.

Serviços de passe, água fluidificada, receituário, cantina e biblioteca não funcionarão.

Mateus, 9:37

“ Então disse aos seus discípulos: a 
seara é realmente grande, mas 
poucos os ceifeiros”.



MANTENHA LIMPA A SUA CIDADE
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Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues foi, quando encarnada, notável poetisa, professora 
emérita, escritora  consagrada, teatróloga, legítimo expoente cultural das Letras da Bahia. Nasceu 
na Fazenda Campos, Freguesia de Oliveira dos Campinhos, Município de Santo Amaro da 
Purificação, Estado da Bahia, em 26 de maio de 1861. Qualquer de seus conterrâneos, por mais 
jovem que seja, conhece a vida dessa extraordinária mulher e seu esforço a fim de atingir os seus 
ideais. Estudou com o cônego Alexandrino do Prado, em seguida foi aluna dos professores Antonio 
de Araújo Gomes de Sá e Manuel Rodrigues M. de Almeida. Sua vocação para o magistério era inata. 
A par disso, matriculou-se no colégio mantido pela professora Cândida Álvares dos Santos e 
começou a lecionar no Arraial da Lapa. Posteriormente lecionou em Santo Amaro da Purificação por 
oito anos consecutivos.

O pensamento de Amélia Rodrigues se identifica com o pensamento de Fénelon, contido em “       
O Evangelho Segundo o Espiritismo”: “Educar é formar homens de Bem, e não apenas instruí-los.” Aposentada, não 
abdicou de seu ideal de ensinar. Fundou o Instituto Maternal Maria Auxiliadora, que mais tarde transformou-se na “Ação 
dos Expostos”. Dedicou-se ao jornalismo como colaboradora das publicações religiosas “O Mensageiro da Fé”, “A 
Paladina” e “A Voz”. Escreveu algumas peças teatrais, entre as quais “Fausta” e “A Natividade”. Produziu ainda obras 
didáticas, literatura infantil e romances. Desencarnou em Salvador, em 22 de agosto de 1926.

No Plano Espiritual, continuou seu trabalho esclarecedor e educativo, baseado principalmente no Evangelho de Jesus e, 
pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, vem trazendo páginas de beleza intraduzível, seu tema predileto, de onde 
extrai lições edificantes para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, necessitados de orientação e consolo.

Amélia Rodrigues

ASSIM FALOU JESUS

Disse o Mestre: “buscai e achareis”.
Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela.
Afirmou o Senhor: “cada árvore é conhecida pelos frutos.”
Alimentar-se com laranjas ou intoxicar-se com pimenta é problema seu.

Falou Jesus “quem se proponha conservar a própria vida, perdê-la-á.

Disse o Mestre: “não vale para o homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma.”

O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de 
compromissos e tentações.
Ensinou o Mentor Divino: “não condeneis e não sereis condenados.”

Quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta.

Não critique o próximo, para que o próximo não critique a você.

A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se, de algum modo, a pulga 
que desejasse reter um cão para si só.
Afirmou o Senhor: “não é o que entra pela boca que contamina o espírito.”
A pessoa de juízo são, come o razoável para rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias 
para rendimento da morte.
Ensinou o Mentor Divino: “andai enquanto tendes luz.”

Proclamou o Cristo: “orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, 
está pronto, mas a carne é fraca.”
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Proclamou o Cristo: “orai pelos vos perseguem e caluniam.”

Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los; pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, 
mas simplesmente através daquilo que você faz.

Falou Jesus: “a cada um será concedido segundo as próprias obras”.

O corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo relaxamento corre por conta do maquinista.

Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que adornar-se você, deliberadamente, com uma lata de lixo.

CAIBAR SCHUTEL

Com a humildade não há o melindre que piora aquele 
que o sente, sem melhorar a ninguém.

Os Mensageiros   
 André Luiz  

psic. F.C.Xavier

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

Temas de Estudo

 Escalado  para  prestar  
atendimento fraterno na Terra, 
ele aprende que o trabalho é 
fonte de renovação mental e 
grande passo rumo à construção 
do bem.
 Apresentando a morte física 
como apenas uma passagem 
rumo à vida espiritual em 
contínua evolução, os 51 
capítulos, psicografados por 
Francisco Cândido Xavier neste 
segundo volume da coleção A 
vida no mundo espiritual,  
mostram a necessidade do 
estudo, da prática e do trabalho 
aplicados na esfera íntima de 
cada um, para que o retorno à 
pátria espiritual aconteça com a 
certeza do cumprimento dos 
compromissos assumidos antes 
de renascer.

 Em Os mensageiros, o Espírito 
André Luiz relata experiências de 
Espíritos que reencarnaram com 
instruções específicas para 
atingir o aprimoramento pessoal, 
particularmente através dos 
recursos psíquicos recebidos 
previamente para o exercício das 
atividades mediúnicas, mas que 
nem sempre  foram bem 
sucedidos em suas tarefas. 

07 Met. da Conv. II - 1º Tema

14 Met. da Conv. II - 2º Tema

28 Met. da Conv. II - 4º Tema

21 Met. da Conv. II - 3º Tema

A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de 
transformar-se por meio de um cataclismo que 
aniquile de súbito uma geração. A atual 
desaparecerá gradualmente e a nova lhe 
sucederá do mesmo modo, sem que haja 
mudança alguma na ordem natural das coisas. 
 [...]Em cada criança que nascer, em vez de um 
Espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes 
nela encarnaria, virá um Espírito mais adiantado 
e propenso ao bem.

A época atual é de transição; confundem-se os 
elementos das duas gerações. Colocados no 
ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à 
chegada da outra, já se assinalando cada uma, no 
mundo, pelos caracteres que lhes são peculiares. 

Têm idéias e pontos de vista opostos as duas 
gerações  que  se  sucedem.   Pela  natureza  das 

Livro do Mês

A GERAÇÃO NOVA

   Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o 
coração; mas, agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não 
via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse.

     Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a 
incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados.

(André Luiz - cap. 1 do livro do mês)

   Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam 
auxiliado a alma pobre e imperfeita, na grande transição.

 Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a 
frequentar, de novo, o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo 
doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. 
Não mais procurei, na esposa do mundo, a companheira que não pudera 
compreender-me e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas 
forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus 
propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas 
experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha e sim companheiros 
muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, am-
parando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades..

 Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria 
transformação, no curso dos acontecimentos.

     Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea.

 Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes, vivia à feição do 
caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da 
Natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em 
minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera 
de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-
me. Expusera-me o organismo espiritual ao sol da Bondade Infinita. E comecei a ver 
mais alto, alcançando longa distância.

 Desligando-me dos laços Inferiores que me prendiam às atividades terrestres, 
elevado entendimento felicitou-me o espírito.

 Contato: Ana Luz - 98131-9950

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel 
segue com suas atividades na forma virtual. 

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.

Cabendo-lhe fundar a era do progresso 
moral, a nova geração se distingue por 
inteligência e razão geralmente precoces, juntas 
ao sentimento inato do bem e a crenças 
espiritualistas, o que constitui sinal indubitável 
de certo grau de adiantamento anterior. Não se 
comporá exclusivamente de Espír i tos 
eminentemente superiores, mas dos que, já 
tendo progredido, se acham predispostos a 
assimilar todas as idéias progressistas e aptos a 
secundar o movimento de regeneração.

 (Allan Kardec - livro A Gênese - cap. XVIII - item 28)

disposições morais, porém sobretudo das 
disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil 
distinguir a qual das duas pertence cada 
indivíduo.

Renovação 

Tel: 21-2569-2499/3173-1059 - www.geal.org.br

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