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O amor, - esse dom profundo.
É o bálsamo com que Deus
Suprime os males do mundo.

 De todos os sentimentos

AUTA DE SOUZA

Aceita o sonho e a promessa
M a s  p e r m a n e c e  e m  
trabalho...
A rosa vai-se depressa
O espinho fica no galho.

JACKS ABOAB

A tua paz fala pela tua vida, 
tanto quanto a tua vida se 
refletirá em volta, conforme a 
tua conduta em conflito ou 
em paz.

JONNA DE ÂNGELIS

  A bandeira de luz, 
desfraldada por Ismael no 
Brasil, não convocou, em 
vão, os servos do Cristo ao 
trabalho da concórdia e do 
amor...

BITTENCOURT SAMPAIO
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Acendei vossas luzes antes 

de atravessar a grande 

sombra. André Luiz

GRUPO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ

71

MEIMEI

 Seja onde for e com quem 
for, estendamos a 
caridade por bênção da 
vida.

4

Diz-nos Emmanuel em sua mensagem no Livro “OBREIROS DA VIDA ETERNA”; 
Rasgando Véus - O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, 
esbarra, ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos 
gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e 
refundiram poços, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. 
Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, 
purifica e eleve os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e 
bela, à União Suprema com a Divindade. Mais uma vês esclarece que as morte é 
campo de sequência, sem ser fonte milagreira, e que aqui ou além o homem é fruto 
de si mesmo, e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, 
equilíbrio e evolução.
Aos 75 (setenta e cinco)e anos da fundação do Grupo Espírita ANDRÉ LUIIZ – 
GEAL, nossa gratidão aos pioneiros Antonio Alves Ferreira, Jacques Aboab e 
Amadeu Santos, que aos 6 (seis) dias do ano de 1946, realizaram o compromisso 
firmado na Espiritualidade, com a inauguração do GRUPO ESPÍRITA  ANDRÉ 
LUIZ, em sua sede provisória à Rua Moncorvo Filho, 27, na então Capital Federal 
e, mais tarde em sua sede própria à Rua Jiquibá, 139 – Maracanã. Expressamos 
aqui nossos agradecimentos e saudades a todos os que  estiveram nas primeiras 
horas com as suas colaborações, muitos no Plano Espiritual e a todos os outros 
conosco na lida, Sob a égide de JESUS e da cobertura , amparo e dedicação do 
nosso Mentor ANDRÉ LUIZ, conjugado a todos os diversos AMIGOS ESPIRITUAIS, 
em nossa Casa de Orações, temos solidificado a família Andreluizense, com todos 
os que ano após ano, chegam e felicitam-nos para que os 75 anos do GEAL, nos 
encontre nos braços da vida, em condições semelhantes às pedras valiosas 
submetidas ao trabalho do burilador. Cada pequenino ponto trabalhado é um pingo 
de luz, diz-nos EMMANUEL. Parabéns FAROL na ESCURIDÃO! Parabéns GEAL!

CONSTRUINDO O REINO

A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e 
dividir a felicidade para que a Terra se realize na condição do esperado Reino de Deus.

NESTE INSTANTE / EMMANUEL / CHICO XAVIER

Mantendo a consciência tranqüila, auxilia aos semelhantes, quanto puderes e sempre 
que possível.

O conhecimento da Lei de Deus

 Por compreender isso foi que Paulo, 
em sua .primeira epístola aos coríntios

 Ninguém contesta ser absolutamente 
indispensável habituar-nos, pouco a pouco, 
com a intensidade da luz para que ela não 
nos deslumbre ou encegueça. A Verdade, 
do mesmo modo, para que seja útil, precisa 
ser revelada de conformidade com o grau 
de entendimento de cada um de nós. Daí 
não ter sido posta, sempre, ao alcance de 
todos, igualmente dosada.

 Essas almas simples não estão à 
margem da Lei do Progresso e, após uma 
série de novas existências, tempo virá em 
que também se libertarão de crendices e 
superstições para se nortearem por 
princípios filosóficos mais avançados.

 Para os que já alcançaram apreciável 
desenvolvimento espiritual, muitas 
crenças e cerimônias religiosas vigentes 
aqui, ali e acolá, parecerão absurdas, ou 
mesmo risíveis. Todas têm, todavia, seu 
valor, porquanto satisfazem à necessidade 
de grande número de almas simples que a 
elas ainda se apegam e nelas encontram o 
seu caminho para Deus.

Temas de Estudo
 

17  LE – Parte III – 7° Estudo

03  LE – Parte III – 5° Estudo

31 MC – Introdução

10  LE – Parte III – 6° Estudo

24  LE – Parte III – 8° Estudo

As Leis Morais 

Rodolfo Calligaris
 

Livro do mês:

        Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as 
mais das vezes, Espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se 
expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode 
acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses Espíritos, 
afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra 
por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da 
consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da 
comunhão de ideias, os quais prendem os Espíritos antes, durante e depois de suas 
encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais 
irmãos pelo Espírito, do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, 
buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos 
podem repelir-se, conforme se observa todos os dias: problema moral que só o 
Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências.
Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias 
pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se 
perpetuam no mundo dos Espíritos, através das várias migrações da alma; as 
segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se 
dissolvem moralmente, já na existência atual.

(Allan Kardec - livro O Evangelho Segundo o Espiritismo)

FAMÍLIA CORPORAL E FAMÍLIA ESPIRITUAL
 

As visitas e a 
sopa da 

Ronda estão 
suspensas até 
o retorno das 
atividades do 

GEAL. 

 (13:11), se expressou desta forma: “Quando eu era 
menino, falava como menino, julgava como 
menino, discorria como manino; mas, depois que 
cheguei a ser homem feito, dei de mão às coisas que 
eram de menino.”... 
 Kardec, instruído pelas vozes do Alto, diz-nos 
que em todas as épocas e em todos os quadrantes da 
Terra, sempre houve homens de bem (profetas) 
inspirados por Deus para auxiliarem a marcha 
evolutiva da Humanidade. Destarte, «Para o 
estudioso, não há nenhum sistema antigo de 
filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião, que 
seja desprezível, pois em tudo há germens de 
grandes verdades que, se bem pareçam 
contraditórias entre si, dispersas que se acham em 
meio de acessórios sem fundamento, facilmente 
coordenáveis se vos apresentam, graças à 
explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade 
de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão 
alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente 
demonstrada.

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel  
encontra-se em atividades desde março na forma 
virtual. Maiores informação podem ser obtidas 
através do contato: Ana Luz - 98131-9950
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NOSSA PROGRAMAÇÃO  -  Julho / 2017

Quintas-feiras(15 e 20 h) e Domingos(16 h)

Reunião com Palestras e Passes 

Domingos pela manhã (8 e 10 h) 

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel                        

                  

Sextas-feiras - 20 horas • Escola de Médiuns 

Sábados - 15 horas • Juventude Espírita Abel Gomes 

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

QUINTA - FEIRA QUINTA - FEIRA DOMINGO

08 / JULHO

15 / JULHO

22 / JULHO

REUNIÕES PÚBLICAS

08 / JULHO

15 / JULHO

22 / JULHO

11 / JULHO

18 / JULHO

25 / JULHO

01 / JULHO01 / JULHO 04 / JULHO

32

DIVALDO FRANCO
RIO DE JANEIRO 2017

A ciência é o serviço do raciocínio, erguendo a escola do 
conhecimento.

Todos nós somos herdeiros da Sabedoria Infinita e do 
Amor Universal. 

LIBERTEMO-NOS

O homem, na essência, é um espírito imortal, usando a 
vestimenta transitória da vida física.
A existência regular no corpo terrestre é uma série de 
alguns milhares de dias – átomos de tempo na 
Imortalidade – concedidos à criatura para o aprendizado 
de elevação.

A  religião, porém, é a bussola brilhante, indicando, 
desde a Terra, o caminho da ascensão.

Liberta-te e sobe à luz do píncaro, a fim de iluminares a 
marcha daqueles mais necessitados que tu mesmo, na 
jornada de aperfeiçoamento e libertação.

A filosofia é o sistema de indagação que auxilia a pensar.

APOSTILAS DA VIDA / /  ANDRÉ LUIZ /  FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Não repouses à frente do dia rápido.

Entretanto, sem o arado do trabalho, com que possamos 
adquirir os valores inalienáveis da experiência, 
prosseguiremos colados ao seio maternal do Planeta, na 
condição de lesmas pensantes.

Ada inteligência tocada pela claridade religiosa, nas 
variadas organizações da fé viva, é uma estrela que 
ilumina os remanescentes da ignorância e do egoísmo, 
no caminho terrestre.

Abre os ouvidos à sinfonia do bem, que se derrama em 
toda parte. Abre os olhos à contemplação da verdade 
que regenera e edifica. Abre a mente aos ideais 
superiores que refundem a existência. Abre os braços ao 
serviço salutar. Descerra o verbo à exaltação da bondade 
e da luz. Abre as mãos à fraternidade, auxiliando ao 
próximo.
Abre, sobretudo, o coração ao amor que nos redime, 
convertendo-nos fielmente em companheiros do Amigo 
Sublime das Criaturas, que partiu do mundo, de braços 
abertos na cruz, oferecendo-se à Humanidade inteira.

A Crosta do Mundo é o campo benemérito, onde cada 
um de nós realiza a sementeira do próprio destino.

LUI Z CARLOS TELLES
 E.S.E. - Capº. XIV - 09

Tema: A ingratidão dos filhos e os laços 
de família.

.

GUILHERME SARCINELLI LUZ
L.E. - Cap. 7 - 361 / 370

Tema: Influência do organismo
.

IVANA RAISKY
Tema: Livre

MARIA CRISTINA FIGUEIREDO
L.E. - Cap. 7 - 371 / 378
Tema: Idiotia e loucura

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS
E.S.E. - Capº. XVI - 01 / 04

Tema: Não se pode servir a Deus e Mamon.

NADJA DO COUTO VALLE
L.E. - Cap. 7 - 379 / 385

Tema: Infância

JORGE LUIZ CÂMARA
L.E. - Cap. 15 - 01 / 03

Tema: Simplicidade e pureza do coração

ANGELA VIDAL
Tema: Livre

GELSON ROBERTO
Tema: Livre

ALEXANDRE BRAGA GUSMÃO
E.S.E. - Capº. XVI - 05

Tema: Livre

EDGARD DIAZ DE ABREU
TE.S.E. - Capº. XVI - 06

Tema: Párábola dos talentos

GUILHERME KREMER
Tema: Livre

MARIA DA GRAÇA ANTUNES
L.E. - Cap. 15 - 04 / 10

Tema: Fora da caridade não há salvação

29 / JULHO 29 / JULHO

ANIVERSÁRIO DO GEAL

MARIA LUIZA SODRÉ
E

NILTON F. DE MENEZES SALLES

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

PLANTÕES

A Livraria também estará funcionando 
em regime de plantão, às quintas e 
domingos, das 14h às 18h.

O GEAL está funcionando, em regime de 
plantão, às terças, quintas e domingos das 
14h às 18h, para a recepção de doações 
de alimentos não perecíveis como: feijão, 
arroz, açúcar, farinha de mesa, fubá, 
macarrão, óleo de soja. Pois a Assistência 
e Promoção Social André Luiz (APSAL) 
vem mantendo a distribuição de cestas 
básicas às famílias cadastradas.

Banco do Brasil: 001 

Favorecido: Grupo Espírita André Luiz

Os associados que queiram fazer 
d o a ç õ e s  o u  r e g u l a r i z a r  s u a s 
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

CNPJ: 34.083.402/0001-19

Dados bancários:

Conta Corrente: 61306-1

tesouraria@geal.org.br 

Agência: 0288-7

Emmanuel (Chico Xavier)

“ Deus, que é a Providência 
de sua alma dilacerada, é 
igualmente a Providência 
dos que te ferem.”

Não arrisque a saúde dos outros. 
Tome vacina.
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