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Nesta obra a benfeitora espiritual
Joanna de Ângelis nos traz diversos
ângulos enriquecedores de cada
uma das dez leis morais definidas
por Allan Kardec na 3ª parte do
Livros dos Espíritos.
Com isso, para cada lei, analisa
os aspectos contidos na codificação
acrescentando sua visão
enobrecedora sob diversos tópicos.
Como um exemplo, na lei de
reprodução, analisa os seguintes
tópicos:
- Perante a vida
- Limitação de filhos
- Filho deficiente
- Deveres dos pais
- Deveres dos filhos
- Afinidade e sintonia
No início da obra, a mentora fala:
«a modesta contribuição ora reunida
neste volume objetiva despertar
sentimentos elevados, clarear
mentes em aflição ou que dormem
na ignorância das verdades
espirituais, contribuindo com as
Vozes do Céu no desiderato da
edificação da nova Humanidade
com Jesus» .

Refregas da evolução
Apesar das rudes refregas da luta, não te deixes abater.
Sob o peso de indescritíveis aflições, não te guardes à sombra do desalento.
Mesmo que os caminhos estejam refertos de dificuldades, não estaciones
desanimado na jornada empreendida.
Aprende com a natureza: a terra sacudida pelo desvario dos ventos renova-se,
cessada a tormenta; o solo encharcado retoma a verdura, e o arvoredo esfacelado
cobre-se novamente de flores.
Em toda parte a vida se renova incessantemente, sob o látego das aflições,
convidando-te a imitar-lhe o exemplo.
Não permitas, assim, que o pessimismo, esse conselheiro soez, balbucie aos teus
ouvidos expressões de desencanto em relação às tarefas elegidas.
Recorda Jesus, abandonado, traído, em extrema solidão, plantando sozinho a
espada luminosa do dever, desde então transformada em marco de luz para a
Humanidade inteira.
[...] Fita a face dos triunfadores e deixa-te estimular pelo exemplo deles.
O caminho do Calvário é a história de uma grande solidão e toda a Boa Nova é
um hino de fidelidade ao dever.
O Mestre nem sequer repreendeu Judas, ou censurou Pedro, ou doou taça de fel a
Tomé, em dúvida. Fez-se o atestado vivo e imortal do Pai, transformando-se em
caminho para todos os arrependidos que o desejem seguir.
Na Boa Nova, a queda de cada discípulo é uma advertência para a vigilância dos
que vêm depois; a deserção do aprendiz representa um convite à perseverança dos
novos candidatos à escola universal do amor.
Robustece o ânimo, amigo do Cristo, fita o sol generoso a repetir sem cansaço a
mensagem da alvorada diariamente, e segue fiel, de fronte erguida e coração içado
ao bem, mantendo a tua comunhão com o Mestre nos deveres que te competem,
certo de que não seguirás sozinho.
(Trecho do livro do mês)

Temas de Estudo
05 LE – Parte III
12 LE – Parte III
19 LE – Parte III
26 LE – Parte III

- 1º estudo
- 2º estudo
- 3º estudo
- 4º estudo

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.

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel
ORAÇÃO NO LAR
A transformação do lar em célula viva do
Cristianismo operante constitui labor
impostergável.
Por mais valiosas se façam as conquistas
externas na atividade quotidiana, com vistas ao
progresso e à felicidade, se tais aquisições não
encontrarem fundações de segurança no
reduto doméstico far-se-ão edificações em
constante perigo.
Isto, porque, o lar é a matriz geradora da
comunidade ditosa, sobre o qual repousam os
sustentáculos das nacionalidades progressistas.
Os distúrbios internos em qualquer máquina
de serviço provocam prejuízo na rentabilidade,

quando não se dá a paralisação do trabalho com
danos imprevisíveis.
A família é o fulcro da maior importância para o
homem.
[...] Num lar lucilado pela oração em conjunto
onde, a par do exemplo salutar dos cônjuges, a
palavra do Senhor recebe consideração e
apontamentos superiores, ao menos
periodicamente, os dramas passionais, as
ocorrências infelizes, os temores e as discórdias
cedem lugar à compreensão fraternal, à caridade
recíproca, à paciência, ao amor.
Insiste junto aos filhinhos para que comunguem
contigo do pão do espírito, conforme de ti recebem o
pão do corpo.
(Joanna de Ângelis - cap. 2 do livro Leis Morais da Vida
- psic. Divaldo P. Franco)

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel já se
encontra com suas atividades na forma virtual.
Contato: Ana Luz - 98131-9950
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JESUS E O MUNDO
TUDO CERTO
Não se diga sem orientação
nas tarefas do bem. Movimentando
providências inúmeras, as Leis da
Vida nos situam a todos, em cada
instante, na linha certa para a
edificação do Reino de Deus.
É assim que você permanece
com exatidão: no dia certo; no
caminho certo; no lugar certo; no
momento certo; no compromisso
certo; no trabalho certo; na
experiência certa; na posição certa;
na circunstância certa, com a
pessoa certa; com os recursos
certos.
No que respeita à Sabedoria
Divina, tudo está certo para que
venhamos a realizar o melhor,
amando e perdoando, aprendendo
e servindo.
A ação, porém é nossa. Desse
modo, sentir errado, pensar errado,
decidir errado ou fazer errado
constituem problemas que correm
por nossa conta.
PASSOS DA VIDA /
SCHEILLA /CHICO XAVIER

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 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.
Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes,
que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre.
Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e
nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa.
Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida.
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
o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil.
Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o
desequílibrio comandaria a existência.
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.
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-nos ao convívio com homens para que os homens se transformassem
nos servidores devotados do bem, convertendo o Planeta em seu reino de Luz.
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.
CORAGEM / EMMANUEL / FRANCISCO C. XAVIER

LEMBRANÇA DE CHICO XAVIER
Em 1940, Chico ficou gravemente enfermo. O médico que lhe assistia fez o A existência terrena é toda
diagnóstico, prevendo um ataque de uremia. Se a retenção perdurasse por mais uma oportunidade para
de 24 horas, teria Chico um colapso e desencarnaria. Assim enriquecimento contínuo.
lhe dissera o médico, colocando-o a par da realidade
JOANNA DE ÂNGELIS
dolorosa. O facultativo saiu e Chico notou que, do Alto,
Bezerra de Menezes, André Luiz e Emmanuel
providenciavam-lhe recursos, entremostrando-lhe que era
grave seu estado. Preparou-se, então, para morrer bem.
Pediu, em prece sentida, a Emmanuel, que o recebesse na Filho do meu coração,
Espiritualidade. Seu amoroso guia, sentindo-lhe a intenção, Nas lutas por luz e paz,
considerou: - Não posso, Chico, auxiliá-lo no seu desencarne. Não te afastes da razão
Tenho muito que fazer. Mas se você sentir que a hora chegou, Mas só na fé vencerás.
recorra aos amigos do “LUIZ GONZAGA”. Você não é melhor
AUTA DE SOUZA
que os outros. E, com esse ensinamento, o médium recebeu
uma bela lição. (Lindos casos por Ramiro Gama). Aos oito anos de sua
desencarnação, a 30 de junho de 2002, nós os que, ainda mourejamos na
carne, consignamos a nossa saudade, com a certeza de que com Jesus, estás
velando por todos nós os ANDRELUIZENSES.
Grupo Espírita André Luiz
Rua Jiquibá, 139 - Maracanã - RJ - CEP:20271-250
Tel: 21-2569-2499/3173-1059 - www.geal.org.br
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MANTENHA LIMPA A SUA CIDADE

VOCÊ E NÓS

ESTEJAMOS EM PAZ

Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos, com os
recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que
abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora.
Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do
merecimento nos atribui.
À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na
integridade da consciência; compreendamos que todas as afeições-problemas em nossa trilha de
agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir e que todas as
facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de
utilizarmos a vontade própria, na construção de mais ampla felicidade porvindoura e entendamos
que a vida nos devolve aquilo que lhe damos.
Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize e
permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, conquanto
reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre.
Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente
para isso.
Você e nós estejamos certos, diante da Providência Divina, que possuímos infinitas possibilidades
de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão e que depende tão somente de nós melhorar ou
agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos.
CORAGEM / ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em
paz na direção do bem.
Não carregues no pensamento o peso da aflição inútil.
Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à Sabedoria
Divina a ansiedade que te procura, à feição de labareda invisível.
Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes.
Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam.
Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o Sol se levante.
E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada
vez nas tarefas de cada dia.
Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te
interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo, antes do justo momento.
A pretexto, porém, de garantir a própria necessidade, não te demores na inércia.
Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra
abençoada pela charrua.
Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida.
Não nos esqueçamos de que, na hora da Manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos Céus,
expressaram votos de paz à Terra e, depois da ressurreição, voltando, gloriosamente, ao convívio das
criaturas, antes de qualquer plano de trabalho disse Jesus aos discípulos espantados:
“A paz seja convosco”.
PALAVRAS DE VIDA ETERNA / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

ATIVIDADES PÚBLICAS

Assistência e Promoção Social André Luiz (APSAL) vem
mantendo a distribuição de cestas básicas às famílias
cadastradas

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 - Junho / 2021
03 / JUNHO
Quintas Feiras

15 h

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

10 / JUNHO

17 / JUNHO

24 / JUNHO

YSMAR VIANNA

HERALDO KREMER

FERNANDO J. MONTEIRO

LARISSA CHAVES

L.E. - 320 / 329
Tema: Comemoração dos mortos
.

Tema: Livre

L.E. - 330 / 343
Tema: Prelúdio da morte

Tema: Livre

Trabalhemos, lado a lado,
Servindo, seja onde for,
O tempo desperdiçado
É sempre um ponto de dor.
MEIMEI

10 / JUNHO

03 / JUNHO
Quintas Feiras
Quintas Feiras

CRISTIANE BEIRA

20hs
h
20

17 / JUNHO

MARCELO UCHÔA

Tema: Livre

E.S.E. - Capº. XIV - 01 / 04

24 / JUNHO

LUZIANE BAHIA

JORGE LUIZ CERQUEIRA

Tema: Livre

Tema: Livre

Não sobrecarregue os teus dias com
preocupações desnecessárias, a fim
de que não percas a oportunidade
de viver com alegria.
ANDRÉ LUIZ

Domingos

16 h

20 / JUNHO

13 / JUNHO

06 / JUNHO

27 / JUNHO

CARMEN SILVEIRA

ANILSKA MEDEIROS

ANGELA SALES

LUIZ EDUARDO MOURÃO

E.S.E. - Capº. XIV - 05 A 08
Tema: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos

L.E. - 344 / 360
Tema: União da alma e do corpo

Tema: Livre

Tema: Livre

Direção:

Maria de Jesus Farias Silva

Direção:

Ivone Simão do Carmo

Direção:

Mariza Paladino Lima

Direção: Nilton Freitas Salles

Se a crença em Deus te conforta,
Na provação dura e grave
Não lhe arrebentes a porta
Da qual já te deu a chave.
CORNÉLIO PIRES

