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Paulo (I Coríntios, 15:51)
“Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.”

Todos os que se abeberaram nas fontes puras da verdade, com o Cristo, 
devem guardar sempre o otimismo e a confiança.

VINHA DE LUZ / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações 
teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a 
situação da criatura, após o desprendimento carnal. É justo que semelhante 
situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da 
vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem 
fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a 
sua porta de “entrada” e “saída”, conforme as conquistas próprias.

Fala-se demasiadamente em zonas purgatórias, em trevas exteriores, em 
regiões de sono psíquico.

Paulo não promete sofrimento inesgotável nem repouso sem-fim. 
Promete transformação.

Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida 
espiritual.

Morte do corpo é crescimento espiritual.

TRANSFORMAÇÃO

E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos 
para o bem, desde hoje.

Ninguém parte ao chamado da Vida Eterna senão para transformar-se.

O túmulo numa esfera é berço em outra.

“Nem todos dormiremos” – diz Paulo, isto significa que nem todas as 
criaturas caminharão às tontas, nas regiões mentais da semi-inconsciência, 
nem todos serão arrebatados a esferas purgatoriais e, ainda que tais 
ocorrências sucedessem, ouçamos, ainda, o abnegado amigo do 
Evangelho, quando nos assevera – “mas todos seremos transformados.”

Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime que, por 
enquanto, transcende o limitado entendimento humano.

RESPOSTAS DA VIDA / ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO C. XAVIER

Plante isso ou aquilo e você colherá dos recursos que semeou: alguém poderá dizer que isso é óbvio, 
entretanto, ligados no bem de todos, transfiramo-nos da palavra à vivência e decerto que surpresas 
iluminadas de alegria virão fatalmente a você se você experimentar.

Promova a tranquilidade alheia e a paz virá ao seu encontro.

Ação e reação consequente integram inderrogável lei da vida.
Procure ouvir a esperança e você encontrará a certeza da vitória.

Abençoe a vida e a vida lhe abençoará a existência.
Aproveite o seu tempo construindo elevação e o tempo lhe trará  maravilhas.

Busque servir e o seu próprio trabalho lhe ofertará a orientação de que você necessite.
Ame aos semelhantes e os semelhantes retribuirão a você com medidas transbordantes de afeto.

RECIPROCIDADE

Detenha-se no bem e obterá o lado melhor das pessoas e circunstâncias.
Auxilie a alguém e esse alguém se fará  canal de auxílio em seu apoio.

Tel: 21-2569-2499/3173-1059 - www.geal.org.br
Rua Jiquibá, 139 - Maracanã - RJ - CEP:20271-250
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RELATOS DA VIDA 
 Irmão X – psic. F.C.Xavier

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Tem
as 

de
 Est

udo

 Humberto de Campos psicografou, pela 
pena do excelente médium Francisco Cândido 
Xavier, cinco livros, entre 1937 e 1943, 
utilizando-se do próprio nome, quando em vida 
física.  

 Justificando o seu silêncio por tanto tempo 
naquele intervalo, ele respondeu a um compa-
nheiro encarnado que, em desdobramento, 
perguntava “porque motivo não mais escreveu 
livros para nossa edificação”:
 - “Amigo, agradeço-lhe o interesse, mas não 
estou inativo. Apenas, por algum tempo, 
troquei a pena pela enxada de serviço. Por 
vários períodos anuais, estive na teoria. Agora 
estou na prática da assistência, na qual vivo 
aprendendo a renovar-me. Mas retomarei a 
pena, se o Senhor assim permitir”.
 No dia seguinte, mostrou a Emmanuel 
“uma pasta antiga, da qual retirou vários 
reta lhos  de  pergaminho  contendo 
apontamentos valiosos e valiosos relatos da 
vida, com os quais formou o presente volume”. 

 Posteriormente,  para evitar  novos 
problemas jurídicos para o médium, passou a 
utilizar-se do pseudônimo de “Irmão X” e 
psicografou mais nove livros, sendo sete deles 
entre 1945 e 1969. Após silenciar por 19 
anos, psicografou, então, os dois últimos livros 
em 1988 e 1989.

15 L.M. Cap.IV item 39

29 L.M. (Continuação)

08 L.E. Perg. 762

22 L.E. (Continuação)

Livro do Mês

- Então, é você agora um daqueles que seguem o Messias?

 Tempos depois do regresso de Jesus às Esferas Superiores, 
transformara-se Pedro, o apóstolo, em Jerusalém, no esteio 
firme da causa evangélica. Todos os dias, a faina difícil. Simão, 
ora brando, ora enérgico, servia sempre.
 Nesse clima de diz-que-diz, achava-se Eliaquim, à procura 
de ervilhas, em pequeno mercado, quando se viu à frente de 
Natan, fariseu letrado e rico da cidade, que inquiriu-o:

- Eliaquim, francamente não entendo a razão pela qual tantos 
compatriotas se deixam embair pelas manhas do pescador 
que se faz de santo. Tenho lido e ouvido algo, acerca do Profeta 
Nazareno, e não lhe regateio admiração. Mas ... Pedro? Um 
brutamontes mascarado de mestre? Além de tudo isso, é 
notório em Jerusalém que ele não tem cultura alguma. 
 O interpelado fitou o poderoso fariseu, demoradamente, e, 
respondeu sem alterar-se:

 Natan pousou a destra no ombro do amigo e murmurou:

- Natan, é verdade que Simão é um homem rude, com muitos 
defeitos, apesar dos tesouros de amor e serviço que derrama 
do coração, mas ... e você, meu amigo? Você que possui 
milhares de livros e estudou ao pé dos sábios de Jerusalém e 
de Alexandria, você que conhece Roma e Atenas, talvez palmo 
a palmo, que faz você, por amor a Deus, em auxílio ao 
próximo?

 (Irmão X – adaptado de texto do livro do mês)

- Sim - confirmou o interpelado. – Vi-me doente de um dia para 
o outro, e, além de tudo, despojado de todos os meus bens 
pela ambição de parentes ingratos. Em terrível penúria, recorri 
a Simão, que me acolheu. Tenho hoje, com ele um novo lar.

A Escola Espírita de Evangelho 
Gamaliel encontra-se de recesso e 
retornará suas atividades  no mês 

de março.

Estamos na forma virtual através 
do Zoom. Nesse mês será de 16 às 
17h, aos sábados. Se você é jovem 
entre 12 e 26 anos, entre em contato 
no whatsapp 98178-9930.

 No lar, sob a orientação de seus pais, os filhos 
aprenderão a ser humildes e perseverantes; a não se iludir 
com os triunfos transitórios do mundo, entregando-se ao 
orgulho que corrói o espírito, aniquilando as boas 
qualidades do coração; e a cultivar a perseverança no 
trabalho e no estudo e em todos os esforços para o bem.

Compreendemos agora quão útil e precioso é o  
período infantil! A  fraqueza da infância torna as crianças 
flexíveis aos conselhos daqueles que têm a seu cargo a  
educação  delas.  Passado esse período, entra a criança na  
adolescência,  na  qual  já  deve entrar preparada  para  o 
desabrochar de um bom caráter.

(Eliseu Rigonatti - Livro O Espiritismo aplicado)

O primeiro cuidado que os pais terão ao receber 
seus filhos, é lembrar-se de que seus filhos antes de 
ser seus filhos, já o eram de Deus.

A força que habilita o espírito reencarnado a  
sofrer os golpes e trabalhos rudes da vida, deve ser 
haurida na infância.

Os pais trabalharão  por erguer o sentimento de 
seus filhos para Deus. Assim lhes ensinarão que há 
uma Providência Divina regendo todas as coisas e 
ante cuja vontade deverão curvar-se com humildade.

É mister que os pais preparem seus filhos para o 
trabalho e para a luta que os aguardam no decurso da 
existência.

Ensinarão a seus filhos a não desperdiçar coisa 
alguma porque  todo  o desperdício é uma falta grave, 
por  destruir coisas essenciais à  vida. E sabem  os 
pais,  porventura,  as experiências  pelas  quais  seus 
filhos terão que passar?  Quantos  infortunados de  
hoje  não  foram  afortunados  nas  casas de seus 
pais!

 Princípios educativos

Juventude Espírita Abel Gomes



NOSSA PROGRAMAÇÃO - Janeiro / 2022 L.E. (O Livro dos Espíritos)  -  E.S.E. (O Evangelho Segundo o Espiritismo)

Todos nós, os espíritos jungidos ainda à evolução da Terra, 
tutelados teus, ante a Providência Divina, somos criaturas 
imperfeitas, entre o erro manifesto e o desejo de acertar.

Oração por Auxílio

Senhor Jesus!

PALAVRAS DO CORAÇÃO / MEIMEI / FRANCISCO C. XAVIER

Auxilia aos companheiros frágeis na fé, entretanto, apoia 
aqueles outros que se esforçam para conservá-la.

Guia os corações desorientados nas trevas, mas estende a tua 
proteção aos obreiros que te preservam a luz.

Resguarda-nos em teu infinito amor! 

Reergue os que caem na senda do serviço aos semelhantes, 
mas sustenta aqueles que continuam de pé, tantas vezes 
martelados por tribulações que lhes surgem de improviso.

Ampara aos que se acham perseguidos pela ignorância ou 
pela crueldade, no entanto, guarda em tuas mãos os servidores 
teus, leais à justiça.

Socorre aos irmãos em penúria, porém, renova os recursos de 
quantos se consagram à beneficência.

Conserva-nos, por misericórdia, na estrada do bem, e livra-
nos do mal! Assim seja.

Compadece-te de todos nós,  Senhor!

MEDIUNIDADE E SINTONIA / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Saibamos dividir o tesouro da compreensão em parcelas de bondade.

Revisa as sendas trilhadas e redescobrirás na base da tua riqueza de espírito um amigo anônimo encanecido entre a 
dificuldade e abnegação, ou a assistência de um companheiro que muitas vezes te haverá desculpado as fraquezas e as 
incompreensões, a fim de que amadurecesses no entendimento da vida.

Reflete nisso e concluirás que Deus jamais te falhou no instante preciso.

Ninguém consegue adivinhar os prodígios do amor que nascerão de um simples gesto de bondade perante um 
coração que as circunstâncias menos felizes relegaram por muito tempo à secura, tanto quanto ninguém pode prever a 
alegria dos frutos que virão de uma simples semente nobre, lançada ao solo por muito tempo largado à negligência.

Seja qual for o contratempo que se te erija em obstáculo na estrada a percorrer, age para o bem.
Ambientando a fé no próprio íntimo, alterou-se-te a paisagem no dia-a-dia.

Considera o poder de auxiliar que te foi concedido.

Faze dela instrumento de trabalho e lâmpada acesa no caminho.

NA SENDA RENOVADORA

Quando assinalaste a verdade que te ilumina o espírito, tiveste o coração automaticamente induzido a integrar a 
legião dos companheiros do Cristo e, diante do Cristo,  nenhum de nós poderá esquecer-lhe a inesquecível 
convocação:

Recorda que te apoias no concurso de muitos corações que te escoraram, um dia, no recinto doméstico, sem aguardar 
o brilho de qualquer premiação.

Lembrar-te-ás da Infinita Bondade do Criador, que improvisa o oásis na aridez do deserto tanto quanto cultiva o 
jardim na amargura do pântano, e amarás sempre, aprendendo a distribuir os talentos de tuas aquisições espirituais.

Não alegues a suposta ingratidão dos  outros para desertar da Seara do Bem.

Ninguém recebe o conhecimento superior tão-só para o proveito próprio.

Não sonegarás benevolência onde repontem agravos.

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.”

Na engrenagem da vida, cada qual de nós é peça importante com funções específicas.

Reconhecerás que essa mesma Divina Providência que te resguardou pelo devotamento de braços alheios, espera 
agora sejas a proteção dos nossos irmãos mais fracos.

Jesus estará também.

Caridade, onde estiveres
Lenindo as dores de alguém,
Onde sirvas, onde fales,

AUTA DE SOUZA 

Não é a erva daninha
Que mata o grão promissor,

CASIMIRO CUNHA

Mas a triste negligência
Que mora no lavrador.

A consciência cósmica leva em 
conta imensa diversidade dos 
n íve is  de  amadurec imento ; 
Portanto o seu juízo é sempre 
proporcional ao estágio evolutivo 
que se possui.

HAMMED

“Não estou só, porque o Pai está 
comigo.” 

JESUS (João 16:32)

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.
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Quintas Feiras 
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20 hs 
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VALÉRIA BARROS
Tema: Livre

MARCOS DAVI PONTES
Tema: Livre

GUILHERME SARCINELLI LUZ
Tema: Livre

Direção: Elaine Martins da Cruz Direção:  Marly AlbuquerqueDireção: Yolanda Silva Direção:  Ana Cristina Luz

FRANCISCO CASTRO JR
Tema: Livre

MARIA DA GRAÇA ANTUNES
L.E. - Q. 484 / 488

SILVIA RANGEL
ESE.Cap 18 ítem 16

CARMEN SILVEIRA
Tema: Livre

ÂNGELA SALES
L.E. - 489/495

FABRÍCIO DA COSTA ARAÚJO
L.E. -  Q. 481 / 483

TEREZINHA LUMBRERAS
ESE Cap 19 ítens 1/3

RITA MENDES
ESE Cap 19 ítens 4/6

30 / JANEIRO PRESENCIAL

LUIZ CARLOS TELLES
ESE. Cap.18 ítens 13/15

Direção:  Léa Silva

CELINA NOSSAR
Tema: Livre

(João, 10:7)

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

Se queres viver nas alegrias da 
consciência tranquila, auxilia ao 
próximo o quanto puderes, trabalha 
sempre e confia em Deus.

EMMANUEL / HORA CERTA / CHICO 


	Página 1
	Página 2

