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Todos suplicamos, antes do aprendizado terreno, os elementos 
indispensáveis à própria restauração.

Assim como o lavrador recebe o arado para rasgar abençoado 
sulco no solo, tanto quanto o aprendiz recolhe a lição para aproveitá-
la, saibamos encontrar na fé que nos ampara a força necessária para 
a justa solução de nossas dívidas, a fim de que tracemos renovado 
caminho que nos conduza em paz à vitória da luz.

ANTE O CONSOLADOR 
PROMETIDO

Todavia, quando no Plano Físico, recebendo os recursos porque 
suspiram, tocam a desvairar-se na inconformação e no desespero, 
recusando, desorientados, o remédio que disputaram, a benefício da 
própria vida.

Aqui, é alguém que pede o cálice de moléstias amargas para a cura 
de complicados desequilíbrios do sentimento; ali, é um coração que 
roga ensejos de entendimento e renúncia, em favor dos outros, para 
atender à recuperação de si mesmo; enquanto que, mais além, há 
criaturas que imploram o reencontro com rudes adversários no 
reduto doméstico e irmãos que insistem por deter provas ásperas, no 
campo social em que sofrerão, de retorno, as ondas de crueldade 
que arrojaram de si, no culto ominoso do egoísmo e da vaidade.

E a verdade é que todos trazemos do pretérito obscuro certa 
herança de sombras que valem por dores difíceis de suportar a 
aflitiva liquidação de nossos erros.

Temos, no entanto, na atualidade da Terra, por acréscimo de 
Misericórdia Divina, o grande explicador no Espiritismo Cristão, que 
nos consola e esclarece.

Lembremo-nos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do 
Consolador, anunciava-nos, decerto, não a liberação milagrosa de 
nossos compromissos perante a Lei, mas sim a presença da luz que 
nos familiarizaria com a verdade.

Descortinando-nos a causa das aflições que nos ferem, descerra-
nos horizontes sempre mais belos, para que não nos percamos no 
vale da indecisão.

LINHA 200 / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

ANDRÉ LUIZ

Busque agir para o bem, 
enquanto você dispõe de 
tempo. É perigoso guardar uma 
cabeça cheia de sonhos, com 
as mãos desocupadas.

Cada dia, emitimos sugestões 
para o bem ou para o mal.
O que colocamos na balança 
da vida depende de nós.

EMMANUEL

Na lembrança que me invoca,

Começou no Paraíso.

JAKS ABOAB

Da serpente sem juízo,
Reconheço que a fofoca,

·

·

MEIMEI

Por nome de Compaixão.

Das grandes irmãs do Amor,

É aquela que se conhece,
A que nunca chega em vão,

Mulher quando se faz mãe,

Por mais desprezo em que viva,

CASIMIRO CUNHA

Por mais que o mundo a 
degrade,

É bênção da Humanidade.

·

·

Seus dias são marcas no caminho evolutivo. 
Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros 
encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e 
seguem-lhe a trajetória pelo sinais que você está fazendo.

André Luiz

Mecanismos da mediunidade
André Luiz – psic. F.C.Xavier e Waldo Vieira

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

 Neste livro, particularmente, a teoria 
já  bem desenvolvida  sobre  o 
eletromagnetismo oferece elementos 
claros para explicar a força do 
pensamento.

 Se, é certo, que requer uma base de 
conhecimentos sobre ciências físicas, 
por outro lado nos amplia, de forma 
racional, o entendimento dos fenô-
menos mediúnicos, mostrando-nos 
que esta força da natureza está muito 
mais presente em nossas vidas do que 
imaginamos. Além disso abre-nos as 
portas para a compreensão dessa 
potencialidade humana do futuro. 

 É assim que o autor se utiliza dos 
conceitos de ondas, microfísica, 
campo eletromagnético, circuitos 
elétricos e energia, para nos trazer 
noções sobre percepções, matéria 
mental, corrente mental, circuito 
m e d i ú n i c o ,  c a r g a s  m e n t a i s , 
ideoplastia, psicometria, oração e 
muito mais.

 Publicado em 1959, este livro de 
André Luiz, apresenta os conceitos da 
filosofia espírita com os recursos da 
ciência desenvolvida até então. 

Livro do Mês
Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos 

que, oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons 
de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam 
de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama, através de 
inumeráveis combinações.

Assim é que entre as ondas da corrente alternada para objetivos 
industriais, as ondas do rádio, as da luz e dos raios X, tanto quanto as que 
definem os raios cósmicos e as que se superpõem além deles, não existe 
qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerado o 
modo em que se exprimem.

E o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a 
matéria quanto mais estudada mais se revela qual feixe de forças em 
temporária associação, somente assinala as ondas que se lhe afinam 
com o modo de ser.

Temo-lo, dessa maneira, por viajante do Cosmo, respirando num 
vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-
versa, condicionado, nas suas percepções, à escala do progresso que já 
alcançou, progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo 
patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é 
característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou 
tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de 
esforço pessoal na construção do destino. Para a valorização e 
enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa 
mesma vida, que o acalenta e a que deve servir, o tesouro do cérebro, por 
intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade, 
no concerto das forças universais, e absorve aquelas com as quais pode 
entrar em sintonia, ampliando, os recursos do seu cabedal de 
conhecimento, e das quais se deve aproveitar, no aprimoramento 
intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação.

(trecho do capítulo 1 livro do mês)

 Se você é jovem entre 12 e 26 anos, entre em contato no whatapp 
98178-9930. Estamos estudando todos os sábados no horário de 15h às 
17h diversos temas de interesse de todos. Cada um dos três ciclos de 
faixa etária está elaborando sua própria pauta de temas.

 HOMEM E ONDAS

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel 
já está em funcionamento presencial

NA SOCIEDADE

Desistir de somente aparentar propósitos 
de evangelização, mas reformar-se 
efetivamente no campo moral, não se 
submetendo a qualquer hábito menos digno, 
ainda mesmo quando consagrado por outrem.

Cada Espírito responde por si mesmo.

Perdoar  sempre  as  poss íveis  e  
improcedentes desaprovações sociais à sua 
fé, confessando, quando preciso for, a sua 
qualidade religiosa, principalmente através 
da boa reputação e da honradez que lhe 
exornam o caráter.

A evolução requer da criatura a necessária 
dominação sobre o meio em que nasceu.

A negligência provoca desperdícios 
irreparáveis.

Libertar-se das injunções sociais que 
funcionem em detrimento da fé que professa e 
desapegar-se do "desculpismo" sistemático 
com que possa acomodar-se a qualquer 
atitude menos feliz.

Em injunção alguma, considerar 
ultrapassadas ou ridículas as práticas 
religiosas naturais do Espiritismo, como 
meditar, orar ou pregar.

(André Luiz - livro Conduta Espírita - F.C. Xavier)

A Doutrina Espírita é uma só em todas as 
circunstâncias.
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O POEMA DO AMOR

Conta-se que João Evangelista, o discípulo amado, 
quando já idoso e alquebrado, vivendo na ilha de 
Patmos, era conduzido pelos seus discípulos para 
participar das reuniões que faziam e pediam-lhe que 
lhes narrasse os acontecimentos e comentários, as 
lições e os feitos de Jesus, que ele houvera 
testemunhado, o vidente extraordinário repetia:

Tantas vezes, o missionário-testemunha do Cristo 
e Seu seguidor repetiu o conceito que, certo dia, um 
jovem retrucou, desgostado: “- Será que o senhor 
não tem nada de novo a dizer-nos?

Sem qualquer agastamento, o sábio apóstolo 
redarguiu, com bondade: “- Se amásseis, estaríeis 
em condição de saber mais. Todavia, embora eu haja 
repetido tantas vezes este enunciado, ainda não vos 
impregnastes dele, deixando que a irritação e o 
azedume, que são o anti-amor, se agasalhassem no 
vosso coração.

Portanto, “filhinhos, amai-vos uns aos outros.”

MOMENTOS DE RENOVAÇÃO / JOANNA DE ÂNGELIS / 
DIVALDO FRANCO

“- O que mais ficou impregnado na minha memória 
foi a sua recomendação: Filhinhos, amai-vos uns 
aos outros.”

Já nos transmitiu, tantas vezes, este ensinamento, 
que nos sentimos cansados dele.”

09 / JUNHO (Gravada) 16 / JUNHO (Gravada)

 

.

05 / JUNHO (Presencial)

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

19 / JUNHO12 / JUNHO 26 / JUNHO (Presencial)

02 / JUNHO (Gravada) 23 / JUNHO (Gravada)

Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 

02 / JUNHO (Presencial) 09 / JUNHO (Presencial) 16 / JUNHO (Presencial) 23 / JUNHO (Presencial)

Iniciemos hoje a edificação do 
bem, de forma definitiva nos 
domínios de nossa consciência 
e no santuário de nosso 
coração.

Scheilla

LEMBRANÇA DE CHICO XAVIER

Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A Água 
da Paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe 
trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de 
água e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a 
engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, 
guarde a água da Paz, banhando a língua.

Em torno da mediunidade, improvisavam-se, ao 
redor do Chico, acesas discussões. Por isso, à hora 
da prece, achava-se quase sempre, desanimado e 
aflito.

O médium baixou, então, os olhos, desapontado. 
Compreendera que a mãezinha lhe chamava o espírito 
à lição da humildade e do silêncio. 

Aos dez anos de sua desencarnação, a 30 de junho de 
2002, nós os que  ainda mourejamos na carne, 
consignamos a nossa saudade e com a nossa certeza 
de que com Jesus, estás velando por todos nós nesta 
Casa de Orações.

Certa feita, o Espírito de D. Maria João de Deus 
compareceu e aconselhou-lhe: - Meu filho, para curar 
essas inquietações você deve usar a Água da Paz. O 
médium, satisfeito, procurou o medicamento em todas 
as farmácias de Pedro Leopoldo. Não o encontrou. 
Recorreu a Belo Horizonte. Nada. Ao fim de duas 
semanas, comunicou à progenitora desencarnada o 
fracasso da busca. Dona Maria sorriu e informou:

Luiz Eduardo Mourão

Tema: Livre Tema: LE- 558 / 564

Silvia Rangel

Tema: LE- 570 / 577

Guilherme S. Luz

Tema: LE- 565 / 569

Denise Duarte

Tema: Livre

Marcos Davi Pontes

Direção: Lilian Martins da Cruz

Tema: Livre

Telma Brilhante

Direção: Alexandre Braga Gusmão Direção: Anderson Cláudio Gonçalves

Marcos Antonio Damico

Tema: Livre

José Mauro Haddad

Tema: Livre

Direção: Yolanda Silva

Tema: Há muitas moradas na Casa 
do Meu Pai

Celina Nossar

Direção:  Claudia Maria dos Santos
Direção: Marly Albuquerque

Fernando José Monteiro

Tema: Livre

Direção:  Valéria Barros

João Aparecido Ribeiro

Tema: Livre

Francisco de Castro Jr.

Direção: Yolanda Silva

Tema: Livre

 (Presencial)  (Presencial)

30 / JUNHO (Presencial)

Tema: Livre

Direção: Helenita Toscano

Jorge Luiz Câmara

Tema: LE- 578 / 584

Deuza Nogueira

30 / JUNHO (Gravada)

Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos!

Juiz Reto, conduze-nos aos caminhos direitos,

“Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço!  Ainda não sabemos, Amado Jesus, compreender a 
extensão do trabalho que nos confiaste!  Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a 
Obra do Mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem!

Administrador Generoso, inspira-nos a tarefa,

Médico Sublime, restaura-nos a saúde,

Carpinteiro Divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna,
Semeador do Bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas,

Pastor Compassivo, guia-nos à frente das águas vivas,

Príncipe da Paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu Reino”.
OS MENSAGEIROS / ANDRÉ LUIZ /CHICO XAVIER

Mestre Amoroso, concede-nos, ainda, as tuas lições,

Amigo Desvelado, sê indulgente, ainda, para com as nossas fraquezas,

PRECE  DE  ANICETO

Senhor Amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores,

Engenheiro Sábio, dá-nos teu roteiro,

Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu 
amor!

Oleiro Cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração,

Toda dor vem e passa.
ACIMA DE TODO MAL.

A doença chega e se vai.
Cada problema tem a solução adequada ao nosso progresso.
Acima de todo mal, permanecem sempre o espírito imortal e o amor de Deus.

Scheilla

O GEAL reabriu para palestras aos domingos a partir do dia 03/04 e nas quintas somente à noite a partir de 07/04/2022. 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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