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PRECE
REUNIÕES PÚBLICAS

Estendei Vossa mão bondosa e pura,
Mãe querida dos fracos pecadores,
Aos corações dos pobres sofredores
Mergulhados nos prantos da amargura.
Derramai Vossa luz, toda esplendores,
Da imensidade, da radiosa altura,
Da região ditosa da ventura,
Sobre a sombra dos cárceres das dores!
Ó Mãe ! Excelsa Mãe de anjos celestes,
Mais amor, desse amor que já nos
destes,
Queremos nós em cada novo dia,
Vós que mudais em flores os espinhos
Transformai toda a treva dos caminhos
Em clarões refulgentes de alegria.

NOSSA PROGRAMAÇÃO - Dezembro / 2021
QUINTA - FEIRA

02 / DEZEMBRO

QUINTA - FEIRA

DOMINGO

02 / DEZEMBRO

05 / DEZEMBRO

ALEXANDRE BRAGA GUSMÃO

CRISTIANE BEIRA

DENISE DUARTE

Tema: Nós, os espíritas

Tema: Kardec e o Cristo Consolador

Tema: Nem todos os aflitos
Direção: Nilton F. de Menezes Salles

À LUZ DA ORAÇÃO / AUTA DE SOUZA / FRANCISCO
CÂNDIDO XAVIER

09 / DEZEMBRO

S

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 prepara-se 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!

EMMANUEL / CHICO XAVIER

12 / DEZEMBRO

IRIS SINOTI

CARMEN SILVEIRA

TEREZINHA LUMBRERAS

Tema: Gratidão

Tema: A inestimável importância da
obra de André Luiz

Tema: Natal

Talvez hoje:
Surgirá quem procure ditar-lhe o que você precisa fazer,
entretanto, embora agradecendo as elogiáveis intenções de quem
lhe oferece pontos de vista, ouça, antes de tudo, a sua própria
consciência quanto ao dever que lhe cabe.
É possível algum coração amigo impondo-lhe quadros de
pessimismo e perturbação, relativamente às dificuldades do
mundo; compadecendo-se, porém, da criatura que se entrega ao
derrotismo e ao desânimo, você observará a renovação para o bem
que a Sabedoria Divina promove em toda parte.
É provável que essa ou aquela pessoa queira impor a você ideias
de fadiga e doenças; mas, conquanto a sua gratidão aos que lhe
desejam bem estar, você prosseguirá trabalhando e servindo ao
alcance de suas forças.
Possivelmente, notícias menos agradáveis venham a suscitar-lhe
inquietações e traçar-lhe problemas; no entanto, você conservará
a própria paz e não se desligará das suas orações e pensamentos de
otimismo e esperança.
Talvez hoje tudo pareça contra você, mas você prosseguirá
compreendendo e agindo, em apoio do bem, guardando a certeza
de que Deus está conosco e de que amanhã será outro dia.
ANDRÉ LUIZ / RESPOSTAS DA VIDA / FRANCISCO C. XAVIER

Direção: Léa Silva
16 / DEZEMBRO

FLÁVIO FONSECA
Tema: Autoconhecimento

16 / DEZEMBRO

19 / DEZEMBRO

IVANA RAISKY

GUILHERME KREMER

Tema: Jesus e o sentido da vida

Tema: O Natal de Jesus
Direção: Marly Albuquerque

23 / DEZEMBRO

23 / DEZEMBRO

LARISSA CHAVES

DEUSA NOGUEIRA

Tema: Bem aventurados os aflitos

Tema: Mediunidade

26 / DEZEMBRO

30 / DEZEMBRO

GELSON ROBERTO

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

MARCO ANTONIO DAMICO
Tema: O apóstolo Pedro e nós
Direção: Olivia Rodrigues

Tema: O Amor

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

09 / DEZEMBRO

TALVEZ HOJE

30 / DEZEMBRO

NADJA DO COUTO VALLE
Tema: Coronavírus e o momento atual

“ Não penseis que vim revogar
a Lei ou os profetas; não vim
para revogar, vim cumprir.”

Quando te sentires tão infortunado e tão
pobre que não possas ajudar aos mais
pobres e mais infortunados que tu
mesmo, lembra-te de que o Senhor,
relegado ao abandono e à carência no
estábulo humilde, era louvado nas vozes
dos anjos e marcado no céu pela luz de
uma estrela.
EURÍPEDES BARSANULFO

Jesus(Mateus, 5:17)
AMARAL ORNELLAS

O GEAL reabriu 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.

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS
Estão à disposição, na Tesouraria, os envelopes
da Campanha do Natal de 2021. Quem preferir, as
contribuições podem ser realizadas na conta do
GEAL: Banco do Brasil AG: 0288-7 - C/C: 61306-1
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Boa Nova
pelo espírito Humberto de Campos
psic. de Francisco Cândido Xavier

Assim nos fala, em um trecho, o
autor a respeito deste livro:
‘’Os feitos heróicos e abençoados,
muitas vezes anônimos no mundo,
praticados por seres desconhecidos,
encerram aqui profundas lições, em
que encontramos forças novas.
Todas as expressões evangélicas
têm, entre nós, a sua história viva.
Nenhuma delas é símbolo superficial.
Inumeráveis observações sobre o
Mestre e seus continuadores
palpitam nos corações estudiosos e
sinceros.
Dos milhares de episódios desse
folclore do céu, consegui reunir trinta
e trazer ao conhecimento do amigo
generoso que me concede a sua
atenção.”
Conhecer os relatos contidos no
Evangelho, com uma linguagem
própria dos dias atuais e
impregnados de informações
colhidas dos registros do Plano
Espiritual, nos faz entrar em contato
com as cores vivas da realidade
vivida pelos discípulos de Jesus.
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Natal! Eis a Divina Redenção!...
Regozija-te e canta, renovado,
Mas não negues ao Mestre
desprezado,
A estalagem do próprio coração.
CARMEN CINIRA

Se você é jovem entre 12 e 26 anos, venha participar do nosso
XXXI COMEMORAR através do whatsapp 98178-9930. Este mês
teremos estudos nos sábados 04 e 11 a partir das 15h. Faremos
recesso após o dia 11, mas em janeiro poderemos estar de
volta. Mantenha-se informado.

Temas de Estudo
04 -XXXI COMEMORAR
11 - E a JEAG? Como foi e
como será?
18 e 25 - Recesso

As visitas e a sopa
estão suspensas,
mas os estudos da
JEAG continuam de
forma virtual.

Sempre que te decidas a
concretizar ideias e planos, na
exaltação do bem, recorda que
Jesus, o Governador da Terra,
começou o apostolado da
redenção humana no obscuro
recanto da estrebaria.

ALGO MAIS NO NATAL
Senhor Jesus!
Diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos: a
música da oração;
o regozijo da fé; a mensagem do amor; a alegria do lar; o apelo à fraternidade;
o júbilo da esperança; a bênção do trabalho; a confiança no bem; o tesouro de
tua paz; a palavra da Boa Nova e a confiança no futuro!...
Entretanto, ó Divino Mestre!
De corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais!...
Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a
precisa coragem de seguir-te os exemplos!
ANTOLOGIA MEDIÚNICA DO NATAL / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIO XAVIER

Natal de Ação

BEZERRA DE MENEZES

Comemora o Natal do Cristo, repartindo
amor e esperança, trabalho e fraternidade
com as demais criaturas, confirmando, dessa
forma, que Ele já nasceu em ti, e age com a
elevação que O caracterizou quando aqui
esteve no passado.

Natal! Boa Nova! Boa Vontade!...
Estendamos a simpatia a todos e
comecemos a viver realmente com
Jesus, sob os esplendores de um
novo dia.
EMMANUEL

Natal de Luzes

VIVER E AMAR / JOANNA DE ÂNGELIS / DIVALDO P.
FRANCO

“Não te deixes consumir pela angústia ou
pelo medo destes dias.
Busca Jesus nas tuas paisagens íntimas e
estabelece um vínculo de amor com Êle,
deixando-te conduzir pelo caminho seguro do
Bem.
Se Êle, porém, ainda não nasceu no teu
coração, abre-te à possibilidade, para que
aconteça esse evento imediatamente, passando
a conviver com a Sua presença libertadora.
Aquele foi um Natal de luzes, que iniciou
era nova para a Humanidade em desalinho.
Permite que este seja o teu momento
luminífero e transformador, com Êle nascendo
A Escola Espírita de
nos teus sentimentos e clareando a noite
afligente em que te encontras em um Evangelho Gamaliel inicia seu
recesso no dia 12/12/21 e
permanente Natal de Luzes.’’
(Joanna de Ângelis no livro Bençãos do Natal
pisc. Divaldo Pereira Franco)

retornará às suas atividades
no dia 20/03/22.

O GRANDE DOADOR
Ele não era médico e levantou paralíticos e restaurou leprosos, usando o Divino Poder do Amor.
Não era advogado e elegeu-se o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo.
Não possuía fazendas e estabeleceu novo Reino na Terra.
Não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom ânimo das almas desesperadas.
Não era professor consagrado e fez-se o Mestre da Evolução e do Aprimoramento da Humanidade.
Não era Doutor da Lei e criou a Universidade sublime do bem para todos os espíritos de boa vontade.
Padecendo amarguras – reconfortou a muitos. Tolerando aflições – semeou a fé e a coragem.
Ferido – curou as chagas morais do povo. Supliciado – expediu a mensagem do perdão e do amor, em todas as direções.
Esquecido pelos mais amados – ensinou a fraternidade e o reconhecimento.
Vencido na cruz – revelou a vitória da vida eterna, em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e
santificando o caminho dos povos.
Ele não era, portanto, rico e engrandeceu os celeiros dos séculos.
Quem oferecer, assim, o coração, em homenagem ao Divino Amor na Terra, poderá, desse modo, no exemplo de Jesus,
embora anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificada colaboração em Deus, a benefício da Humanidade.
ANDRÉ LUIZ / ANTOLOGIA MEDIÚNICA DO NATAL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

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

