Juventude Espírita Abel Gomes
Livro do Mês
No Rumo do Mundo de Regeneração
Manoel Philomeno de Miranda

Trechos do livro do mês
[...] Naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que
ecoaram por toda parte, reunimo-nos em um imenso anfiteatro sem
teto, que nos permitia ver o turbilhão de astros bailando na luz que
emitiam e na sinfonia inimaginável que produziam, como se fosse um
mágico espetáculo celestial.
[...] As comunidades que trabalhariam no Brasil, sob o comando de
Ismael, obedeciam à programação específica, qual ocorreria nas
diversas nações, conforme suas tradições e costumes, ética e
confissões religiosas ou não. Entidades elevadas que contribuíram
para o progresso da Humanidade na área da saúde no passado
participariam dos laboratórios de pesquisas, inspirando os seus
devotados companheiros encarnados. Outros Espíritos, igualmente
especializados na área da saúde, hospedar-se-iam nos nosocômios
tradicionais e improvisados, considerando-se o volume de pacientes
que necessitariam de apoio e terapêutica especializada. Alguns dos
subgrupos permaneceriam numa das capitais do país, ... sob a
supervisão de Euripedes Barsanulfo, em homenagem à sua
desencarnação em 2 de novembro de 1918, pela gripe espanhola.
[...] Fiquei perplexo ao observar que os pacientes que chegavam,
invariavelmente, estavam acompanhados por espíritos vulgares,
alguns dos quais se adentravam na sala de consulta, enquanto outros,
mais hábeis ou perversos, afastavam-se e ficavam em atitudes de
deboche e sarcasmo em relação às pessoas que vinham ao
nosocômio. Assim aguardavam o resultado dos exames e
prosseguiam no comportamento a que estavam acostumados. As
suas interferências na conduta das pessoas eram visíveis e
lamentáveis, parecendo que se nutriam reciprocamente.

“Estamos no início das grandes
transformações, e fenômenos
próprios demonstram chegados
os tempos anunciados pelas
Escrituras e confirmados pelos
imortais.Tragédias de todo tipo
sacodem o mundo físico, agora
atormentado pela pandemia da
Covid-19, demonstrando a
fragilidade do ser humano no
pedestal das suas ilusões ante o
vírus devastador e fatal, ao
mesmo tempo facultando a
necessidade do amor e da
solidariedade entre as criaturas
para a sobrevivência ao caos. Este
livro, que temos o prazer de
oferecer aos queridos leitores,
apresenta sintéticas páginas de
atividades entre os dois planos da
vida num trabalho de harmonia
Temas de Estudo
para apressar a hora da felicidade, 06 Visita à Juv. Esp. João Marcos
após a vivência das heranças 13 Recesso
infelizes que se demoram na 20 COVID e a transição planetária
economia da Humanidade.”
27 Recesso

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 no
whatapp 98178-9930.

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel
O INSTRUMENTO
Onde estiveres agradece ao Senhor o
instrumento da purificação.
Ninguém vive sem ele.
Aqui, é o esposo de trato difícil.
Além, é a companheira de presença
desagradável.
Acolá, é o filho rebelde.
Mais além é a filha inconsequente.
Hoje, é o amigo que se confiou à
incompreensão.
Amanhã, será o chefe áspero.
Depois, será o subalterno distraído.
Agora, é o companheiro que desertou.
Mais tarde será o adversário, compelindo-te à
aflição.
Silencia, aproveita e segue adiante.

A pedra recebe do martelo que a estilhaça, a
dignidade com que se faz útil à construção.
O metal deve a pureza que lhe é próprio ao
cadinho esfogueante que o martiriza.
Não olvides que o corpo é o santuário de
possibilidades divinas em que temporariamente
te refugias para recolher a lição do progresso.
Cada caminho cede lugar a outro caminho.
Cada experiência conduz a experiência maior.
Toda luta é pão espiritual e toda dor é impulso
a sublime ascensão.
Aprendamos, pois, a entesourar os dons da
vida, respeitando os ensinamentos que o mundo
nos impõe, na certeza de que, entre a humildade
e o trabalho, alcançaremos um dia, os cimos da
glória eterna.

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel
encontra-se de recesso e retornará suas
atividades no mês de março (previsto).
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EM PLENA ERA NOVA
Há criaturas que deixaram, na Terra, como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu
esquecido num canto ermo de cemitério.
Nenhuma lembrança útil. Nenhuma reminiscência em bases de fraternidade.
Nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé.
Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência. Nenhuma ideia que
vencesse a barreira da mediocridade. Nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre
o nome o orvalho da gratidão.
A terra conservou-lhes, à força, apenas o cadáver – retalho de matéria gasta que lhes
vestira o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo às ervas bravas.
Usaram os empréstimos do Pai Magnânimo exclusivamente para si mesmos,
olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira
alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de
vibrações entre vários grupos de seres amigos.
Espíritas, muitos de nós já vivemos assim!
Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores.
O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos
impele para a frente, rumo aos Cimos da Perfectibilidade.
A Humanidade ativa e necessitada, a construir seu porvir de triunfos, nos conclama ao trabalho.
O espírito é um monumento vivo de Deus – o Criador Amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o
bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas.
Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a
morte somente morrem as ilusões.
O espírita deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e
ser mais do que pó!
EURÍPEDES BARSANULFO /O ESPÍRITO DA VERDADE / FRANCISCO C. XAVIER

DECÁLOGO DE APERFEIÇOAMENTO

DOAÇÃO E ATITUDE

1 - Diminua as próprias necessidades e aumente as suas
concessões.
2 - Intensifique o seu trabalho e reduza as quotas de tempo
inaproveitado.
3 - Eleve as ideias e reprima os impulsos.
4 - Liberte o “homem do presente”, na direção de Jesus e
aprisione o “homem do passado”que ainda vive em você.
5 - Vigie os seus gestos, entendendo os gestos alheios.
6 - Persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a
escola sagrada de nossa ascensão para Deus.
7 - Julgue a você mesmo e desculpe indistintamente.
8 - Fale com humildade, ouvindo com atenção.
9 - Medite realizando e ora servindo.
10 - Confie no Amor do Eterno e renda culto diário às
obrigações em que Ele Mesmo nos situou.

Coloca o próprio coração na dádiva que
fizeres.
Reveste de amor as tuas ações de bondade
a fim de que os irmãos, caídos em penúria, se
levantem ao toque de tua influência e nunca
se vejam ofuscados das virtudes que,
porventura, já possas demonstrar.
Foi o Apóstolo Paulo quem proclamou com
sabedoria:
- “E ainda que eu distribua todos os meus
bens, se não tiver caridade, nada disso me
aproveitará.”
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / EMMANUEL /
FRANCISCO C. XAVIER

IDEAL ESPÍRITA / ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

A fé raciocinada jamais se esquece de
considerar os resultados das próprias ações.
Grupo Espírita André Luiz
Rua Jiquibá, 139 - Maracanã - RJ - CEP:20271-250
Tel: 21-2569-2499 / 3173-1059 - www.geal.org.br

ALBINO TEIXEIRA
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MANTENHA LIMPA A SUA CIDADE

NASCIMENTO DE FRANCISCO PEIXOTO LINS (PEIXOTINHO)

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
O Grupo Espírita André Luiz funcionará, a partir de fevereiro, em regime de plantão às terças,
quintas e domingos no horário de 14h às 18h para informações, recebimento de doações.

TESOURARIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os associados que queiram fazer
doações ou regularizar suas
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:
tesouraria@geal.org.br

A Assistência e Promoção Social André Luiz
(APSAL) não paralisou a atividade de
distribuição de cestas básicas para as famílias
cadastradas durante a pandemia e assim
permanecerá. Nesse período de grandes
provações para todos, a fraternidade e a
compaixão são ainda mais necessárias e
urgentes.

Dados bancários:
Favorecido: Grupo Espírita André Luiz
CNPJ: 34.083.402/0001-19
Banco do Brasil: 001
Agência: 0288-7
Conta Corrente: 61306-1

Estamos recebendo doações de: roupas
limpas; sapatos, tênis e sandálias em
condições de uso e alimentos não perecíveis
como: feijão, arroz, açúcar, farinha de mesa,
fubá, macarrão, óleo de soja..

Nascido na cidade de Pacatuba, no Estado do Ceará, no dia 1º de fevereiro de 1905, desencarnando na
cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, a 16 de junho de 1966. Seus pais foram: Miguel Peixoto
Lins e Joana Alves Peixoto. Em 1933, consorciou-se com Benedita (BABY) Vieira Fernandes, de cujo
matrimônio nasceram 9 (nove) filhos.
No ano de 1945, na cidade do Rio de Janeiro, encontrou-se com vários confrades, dentre eles Antonio
Alves Ferreira, velho companheiro no Grupo Espírita Pedro, de Macaé, na casa de quem passou a
frequentar o Culto Cristão no Lar. Posteriormente, unindo-se a Jacques Aboab e Amadeu Santos,
resolveram fundar o Grupo Espírita ANDRÉ LUIZ, cuja sede provisória era, então, no escritório de
representações do confrade Jacques Aboab, à Rua Moncorvo Filho, 27, sobrado, onde se produziram
pela sua mediunidade as mais belas sessões de materializações luminosas, às quais ensejaram ao Rafael
Ranieri, também Presidente do GEAL, a oportunidade de lançar um Livro com esse mesmo título.
No ano de 1948, encontrou-se pela primeira vez com o médium Francisco Cândido Xavier, em Pedro
Leopoldo, propiciando aos confrades daquela cidade, sessões de materializações e de assistência aos enfermos.

PRECE POR VISÃO

Ouça a

Senhor!
Ensina-me a ver as minhas próprias faltas, auxiliando-me a corrigi-las,
Rádio Rio depara
Janeiro
- 1.400 Khz - AM
que eu faça o melhor de mim, segundo os teus desígnios.
Senhor, apaga-me a vocação de descobrir as faltas alheias, a
A emissoraEntretanto,
da Fraternidade
fim de que a tua paz me fortaleça o coração.
Assim seja.
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / EMMANUEL / FRANCISCO C. XAVIER

Sua ajuda é sempre bem vinda!

ATIVIDADES PÚBLICAS

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

O GEAL está com todas as suas atividades paralisadas por tempo indeterminado em função da COVID-19. Com relação as nossas palestras, as mesmas estão sendo realizadas por alguns
palestrantes que se disponibilizaram a gravar de suas residências. Essas palestras estão sendo disponibilizadas no YouTube (Grupo Espirita André Luiz - Rio de Janeiro) e Facebook.

NOSSA PROGRAMAÇÃO - Fevereiro / 2021
04 / FEVEREIRO

11 / FEVEREIRO

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

18 / FEVEREIRO

25 / FEVEREIRO

Quintas Feiras

15 h

LARISSA CHAVES

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS

JOSÉ M. HADDAD

SILVIA RANGEL

TEMA: LIVRE

TEMA: LIVRE

TEMA: LIVRE

TEMA: LIVRE

A vida é permanente, a oportunidade se
repete, a lição se rearticula, mas o tempo
de hoje não mais voltará.
VIANNA DE CARVALHO.

04 / FEVEREIRO
Quintas Feiras
Quintas Feiras

20hs
h
20

GUILHERME KREMER

LUIZ EDUARDO MOURÃO

TEMA: LIVRE

TEMA: LIVRE

07 / FEVEREIRO
Domingos

16 h

11 / FEVEREIRO

NATHÁLIA DEL REY
TEMA: LIVRE

14 / FEVEREIRO
CARNAVAL
NÃO HAVERÁ REUNIÃO
VAMOS REPRISAR A PALESTRA DA IRÍS
SINOT (GRATIDÃO).

18 / FEVEREIRO

GUILHERME SARCINELLI LUZ
L.E: 43/49
21 / FEVEREIRO

25 / FEVEREIRO

EDEGARD DIAZ DE ABREU
TEMA: LIVRE

Saibamos guardar o coração na fé e na
bondade, conservando a palavra e as mãos no
serviço infatigável do bem...
EMMANUEL

28 / JANEIRO

ANGELA VIDAL

DEUSA NOGUEIRA

TEMA: LIVRE

TEMA: LIVRE

Quando as invenções humanas hostilizam a
Natureza, a Natureza responde ao homem com
as corrigendas necessárias.
IGNÁCIO BITTENCOURT

