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REUNIÕES PÚBLICAS

NOSSA PROGRAMAÇÃO - Dezembro / 2020
QUINTA - FEIRA

QUINTA - FEIRA

03 / DEZEMBRO

Alegrias do Natal
O Natal é oportunidade feliz para cada homem
voltar-se para dentro de si, fazer a paz consigo próprio,
valorizar a benção da vida física que se esvai célere, e
amar...
As alegrias do Natal facultam ensanchas para
cada um felicitar-se mediante as doações de amor que se
permitiu, renovando as paisagens íntimas, e, dando um
passo além do eu, distender a solidariedade com os que
sofrem, os que se amarfanham nas lutas, os que se
desesperam, os que se sentem a sós, os pequeninos e
velhinhos ao abandono nas ruas e nos campos, dilatando
até eles a ternura e facultando-lhes sorrisos por meio da
ação do bem, que transforma o homem em anjo de
amor.
(Joana de ângelis - do livro Bençãos de Natal - psic.
Divaldo P. Franco)

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

03 / DEZEMBRO

JORGE LUIZ CERQUEIRA

ANGELA SALLES

TEMA LIVRE

TEMA LIVRE

10 / DEZEMBRO

ALEXANDRE BRAGA GUSMÃO
TEMA LIVRE

17 / DEZEMBRO

NILTON SALLES
TEMA LIVRE

10 / DEZEMBRO

JOÃO APARECIDO
E.S.E. - Cap: XXII - 07 a 11

17 / DEZEMBRO

SILVIA RANGEL
L.E. - Q. 17 / 28

24 / DEZEMBRO

24 / DEZEMBRO

DOMINGO

06 / DEZEMBRO

MARCOS DAVI PEREIRA PONTES
TEMA LIVRE - Esperança e Jesus

13 / DEZEMBRO

TEMA LIVRE
Jesus e o evangelho à luz da psicologia
20 / DEZEMBRO

MARCELO UCHÔA
TEMA LIVRE
Natal com Jesus

27 / DEZEMBRO

CARMEN SILVEIRA

GUILHERME SARCINELLI LUZ

EDUARDO MENDES MALUF

TEMA LIVRE
Jesus

TEMA LIVRE

TEMA LIVRE
Jesus e Kardec: o caminho da paz

31 / DEZEMBRO

31 / DEZEMBRO

25 / DEZEMBRO SEXTA 16h

RAFAEL PAPA

NADJA DO COUTO VALLE

GLEISE CORTINES

TEMA LIVRE
As parábolas de Jesus e
o ano que se avizinha

TEMA LIVRE

TEMA LIVRE
A parábola do joio e do trigo

Quintas-feiras e Domingos- Palestras virtuais
Reunião com Palestras e Passes - FECHADO
L.E. (O Livro dos Espíritos)
E.S.E. (O Evangelho Segundo o Espiritismo)

Mais informações acesse «GEAL» no YouTube

O GEAL estará aberto SOMENTE para informações e o
recebimento de doações de alimentos não perecíeis e
roupas, nos seguintes dias e horários;;

- Quinta-feira: 14h - 17h
-Quinta-feira: 17h - 20h
-Domingo: 14h - 17h

CLÁUDIO SINOTI

As duvidas referentes a pagamentos, doações ou outros
assuntos financeiros devem ser encaminhados ao e-mail :
tesouraria@geal.org.br
“Os associados que queiram regularizar suas mensalidades
poderão fazê-lo preferencialmente por Transferência
Bancária (TED), DOC ou Depósito, no caso de depósito
deverá ser encaminhado cópia do recibo para e-mail:
tesouraria@geal.org.br afim de que haja a identificação do
pagador.
Dados bancários do GEAL:
Favorecido: Grupo Espírita André Luiz ·
CNJP: 34.083.402/0001-19
Banco do Brasil (001) ·
Agência: 0288-7 (PARA DOC E TED NÃO COLOCAR O
DÍGITO) ·
CONTA CORRENTE: 61306-1.

FUNCIONAMENTO ESPECIAL DO GEAL

Sextas-feiras - VIRTUAL • Escola de Médiuns
Sábados - VIRTUAL • Juventude Espírita Abel Gomes
Domingos pela manhã VIRTUAL
Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

SINAIS DE ALARME
Há dez sinais vermelhos, no caminho da experiência,
indicando queda provável na obsessão:
quando entramos na faixa da impaciência;
quando acreditamos que a nossa dor é a maior;
quando passamos a ver ingratidão nos amigos;
quando comentamos o lado menos feliz dessa ou
daquela pessoa;
quando reclamamos apreço e reconhecimento;
quando supomos que o nosso trabalho está sendo
excessivo;
quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem
prestar o mais leve serviço;
quando pretendemos fugir de nós mesmos, através
do álcool ou do entorpecente;
quando julgamos que o dever é apenas dos outros.
Toda vez que um desses sinais venha a surgir no
trânsito de nossas ideias, a Lei Divina está presente,
recomendando-nos a prudência de amparar-nos no
socorro da prece ou da luz do discernimento.
SCHEILLA
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O amanhecer de uma nova era
Pelo Espírito Manoel P. de Miranda
psic. de Divaldo P. Franco

“Este é o segundo livro da trilogia do
Espírito Manoel Philomeno de
Miranda sobre o tema da transição de
nosso planeta para um mundo de
regeneração.
Referindo-se à transição
planetária pela qual passa o planeta
Terra, não só do ponto de vista
geológico, mas especialmente no
que diz respeito aos aspectos moral e
espiritual, busca esclarecer que
espíritos evoluídos procedentes de
outras dimensões descem às
sombras da Terra atendendo ao
apelo de Jesus, a fim de contribuírem
em benefício dos seus irmãos da
retaguarda, no grande e decisivo
momento em que poderão ascender
a outros planos para fruírem as
bênçãos da harmonia cósmica.
Este é o momento decisivo de
nossas vidas! Ouçamos o que tem a
dizer o nosso querido amigo e
aprendamos a lidar com a realidade
que nos aguarda no limiar dessa
Nova Era, repleta de expectativas e
esperanças.

74S
Se você é jovem entre 12 e 26 anos, venha participar do nosso
XXX COMEMORAR através do whatsapp 98178-9930. Este mês
teremos estudos nos sábados 05 e 12 a partir das 15h. Faremos
recesso após o dia 12, mas dia 09 de janeiro estaremos de volta.

Temas de Estudo
05 - COMEMORAR
12 - Avaliação da JEAG /Férias
19 - Recesso
26 - Recesso

As visitas e a sopa
estão suspensas,
mas os estudos da
JEAG continuam de
forma virtual.
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enhor !
Enquanto o júbilo do Natal acende a flama da oração, renova-nos por dentro
para o mundo melhor.
Há quem diga que a fé se perdeu nas engrenagens da civilização e que a
ciência na Terra apagou a Luz Espiritual.
Em verdade, Mestre, o homem que já controla as energias atômicas preparase à conquista das forças cósmicas, qual se fosse comandante da vida.
Entretanto, à frente dos olhos, não temos somente o egoísmo e a vaidade que
lhe comprometem a grandeza, semelhante a magnificente palácio sobre chão de
explosivos.
Em toda parte, marginando a carruagem dos poderosos, arrastam-se os
vencidos de todas as condições. Muitos enlouqueceram, no excesso de conforto, e
vagueiam nas furnas dos entorpecentes; outros, terrificados na visão dos crimes
perfeitos, nascidos da pompa intelectual, jazem mutilados mentalmente nas
trincheiras do hospício... Milhões erguem os braços por antenas de dor, no imenso
mar das provações humanas, quais náufragos, nos esgares da morte, junto de
multidões agitadas e infelizes, cansadas de incerteza e desilusão...
Por tudo isso, Senhor, nós, que tantas vezes Te negamos acesso às portas da
alma, esperamos por Ti, nos campos atormentados do coração.
Dobra-nos a orgulhosa cerviz, diante da manjedoura, em que exemplificas a abnegação e a simplicidade e
perdoando ainda as nossas fraquezas e as nossas mentiras, ensina-nos, de novo, a humildade e o serviço, a
concórdia e o perdão, com a melodia sempre nova do Teu cântico de esperança:

- Glória a Deus nas alturas, paz na Terra, boa vontade para com os homens!
À LUZ DA ORAÇÃO / EMMANUEL/CHICO XAVIER

SE VOCÊ PUDER

Jesus Contigo

tos, alça aos Céus a prece da
família, todo o edifício se beneficia,
qual a lâmpada ignorada acesa na
ventania.
[...] E quando as luzes se
apagarem à hora do repouso, ora
mais uma vez, comungando com
Ele, como Ele procura fazer, a fim
de que, ligado a ti, possas, em casa,
uma vez por semana em sete noites,
ter Jesus contigo.

“Dedica uma das sete noites da semana ao
Culto do Evangelho no Lar, a fim de que
Jesus possa pernoitar em tua casa.
Prepara a mesa, coloca água pura, abre o
Evangelho, distende a mensagem da fé,
enlaça a família e ora. Jesus virá em visita.
Quando o Lar se converte em santuário, o
crime se recolhe ao museu. Quando a família
ora, Jesus se demora em casa. Quando os
corações se unem noa liames da Fé, o
(Joanna de Ângelis livro Messe de Amor D.P.Franco)
equilíbrio oferta bençãos de consolo e a
saúde derrama vinho de paz para todos.
Jesus no Lar é vida para o Lar.
A Escola Espírita de
[...]Quando uma família ora em casa,
reunida nas blandícias do Evangelho, toda Evangelho Gamaliel inicia seu
a rua recebe o benefício da comunhão com o recesso no dia 20 e retornará
às suas atividades no mês de
Alto.
março de 2021(previsto).
Se algúem, num edifício de apartamen-

Se você puder, hoje ainda:
Olvide contratempos e mostre um sorriso mais amplo para aqueles que lhe compartilham a vida;
Dê mais um toque de felicidade e beleza em seu recanto doméstico;
Faça a visita, mesmo ligeira, ao doente que você deseja reconfortar;
Escreva, inda que seja simples bilhete, transmitindo esperança e tranquilidade, em favor de alguém;
Melhore os seus conhecimentos, no setor de trabalho a que esteja empregando o seu tempo;
Estenda algo mais de otimismo e de alegria aos que se encontrem nas suas faixas de convivência;
Procure esquecer – mas esquecer mesmo – tudo o que se lhe faça motivo de tristeza ou
aborrecimento;
Leia alguma página edificante e escute música que pacifique o coração;
Dedique alguns minutos à meditação e à prece;
Pratique, pelo menos, uma boa ação sem contar isso a ninguém.
Estas indicações de apoio espiritual, se forem observadas, farão grande bem aos outros, mas
especialmente a você mesmo.
ANDRÉ LUIZ / RESPOSTAS DA VIDA / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Cada vez que o Natal volta de novo
A cantar e fulgir.
Cristo retorna ao coração do povo,
Aclarando o porvir.
AMARAL ORNELLAS

NATAL é o maior dos dons,
Nas celestes alegrias,
Que nos ensina a ser bons
Com Jesus todos os dias.
CASIMIRO CUNHA
GEAL

O GEAL deseja a todos um Feliz Natal e um
Ano Novo pleno de realizações

Grupo Espírita André Luiz
R. Jiquibá, 139 - Maracanã- RJ
CEP 20271-250
Tel.: (21)2569-2499 / 3173-1059

www.geal.org.br
MANTENHA LIMPA A SUA CIDADE

