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Nove meses depois nascia, às cinco horas da manhã, do dia cinco de maio, um robusto 
menino, cujo choro foi tão forte que quase ninguém pôde ouvir o apito do trem das cinco, lá na 
estação... O menino recebeu o nome de Divaldo. Ele mesmo, Divaldo Pereira Franco!

O médico olhou a pobre cliente e respondeu entre sério e sorridente: "- D. Anna...".

"- Na sua idade, D. Anna, como é que a senhora e” seu “Chico deixaram isso acontecer? Já 
tiveram uma filha com hidrocefalia, têm mais onze filhos, enfrentam uma trabalheira sem fim. E 
com esta recessão enorme neste nosso país desses anos trinta, a pobreza fica ainda maior... Já 
disse uma vez que filho de mãe velha nasce destrambelhado...". 

"- Não, doutor! Matar? Nunca! Chico está viajando aqui e ali. Nada vai nos faltar...!”.

Mãe de doze filhos, já beirando a terceira idade, D. Anna era uma dona de casa como as que ainda hoje se encontram com a 
maior facilidade neste nosso Brasil imenso. Morava em Feira de Santana, lá no interior da Bahia. Analfabeta, devota do Senhor 
Jesus, acordou certa manhã sentindo necessidade de procurar o único médico que, naquele tempo, havia lá naquelas bandas; 
homem bondoso que exercia a Medicina com a mais absoluta seriedade. Acanhada, entrou ela no modesto consultório e disse 
in ic iando a consul ta:  " -  Doutor,  parece que estou com barr iga d 'água. . . ” .

"- Quem falou em matar, D.Anna. Vá em paz esperar a sua hidropisia..." 

DIVALDO PEREIRA FRANCO

“- Hidro... o quê, Doutor?”.

"- Doutor, se não for barriga d'água então é menino. Chico, meu marido, já disse hoje, que 
talvez seja gravidez...".

"- É barriga d'água, D. Anna. A senhora ficará livre dela em nove meses".

Não é difícil imaginar a infância de um menino que nasceu em um lar extremamente pobre, 
mas iluminado pela fé de Jesus. Cresceu, trabalhando mais do que estudando. Contava menos 
de cinco anos de idade quando começou a sentir as primeiras manifestações da mediunidade ostensiva. Muito jovem ainda 
deixou Feira de Santana e foi para Salvador, onde deveria continuar estudando e trabalhando. Fez concurso público. Tornou-se 
professor e funcionário. E por amor a Jesus e a Kardec desde 1947 divulga com ardor ímpar a doutrina dos espíritos.                                                                                                           

Nossas homenagens ao querido tribuno!

Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora.
Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem de 

renovação permanente.
Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança.

Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo.

Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer 
ocorrência infeliz e sorrir novamente.

Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu o instante de promovê-la.

E S T E  D I A

Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isso.
Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio; de nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele.

RESPOSTAS DA VIDA/ANDRÉ LUIZ/CHICO XAVIER

Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste.

Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las.

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, 
ajudando os que se encontram na sombra.

André Luiz
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Dias Gloriosos  
 Joanna de Angelis 
Divaldo P. Franco
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 Com  a  aceleração  dos 
avanços da ciência ao longo do 
século XX, temas científicos 
começaram a tocar de perto 
aspectos da vida, que fizeram 
emergir questões éticas, ou seja, 
de ordem filosófica e moral. O 
Espiritismo, com o seu arsenal de 
princípios filosóficos superiores, 
não poderia deixar de responder 
a essas questões.

 Assim, ela trata de temas 
como: Neurônios e consciência, 
Engenharia genética, Clonagem 
humana, Criogenia de seres 
humanos, Métodos eugênicos 
perturbadores, Mudança de sexo, 
R e g r e s s ã o  d e  m e m ó r i a , 
Parasitose espiritual, etc... 

 Assim, neste livro, cujo título 
aponta um novo porvir, a autora 
desenvolve alguns desses temas 
à luz da Doutrina Espírita, 
lançado às vésperas deste novo 
milênio.

 Analisar esses tópicos sob a 
orientação de um Espírito da 
magnitude de Joanna de Ângelis, 
nos permite uma visão segura e 
clara de tais conteúdos.

22 Met. Convivência I - 5º estudo

08 Met. Convivência I - 3º estudo

15 Met. Convivência I - 4º estudo

01 Met. Convivência I - 2º estudo

29 Met. Convivência I - 6º estudo

Se desejamos solucionar os problemas do 
m u n d o ,  d e  m a n e i r a  d e f i n i t i v a ,  é 
indispensável ajudar a criança.

Se buscamos sustentar a dignidade 
humana ,  abo l indo  a  per tu rbação  e 
imunizando o povo contra as calamidades da 
delinquência, é preciso proteger a criança.

Se anelamos a construção da Era Nova, na 
qual as criaturas entrelacem as mãos na 
verdadeira fraternidade, em bases de serviço 
e sublimação espiritual, é imprescindível 
socorrer a criança.

Se nos propomos a edificar o futuro com o 
Cristo de Deus é necessário auxiliar a criança.

Livro do Mês

AMPARO À CRIANÇA

 Da intimidade do lar viaja-se por praticamente todo o mundo, mantendo-se 
comunicação imediata e conseguindo-se de igual modo tudo quanto se deseja 
mediante os valiosos recursos da comunicação on-line.

 [...] A Informática proporciona o acessar fácil e confortável de informações de toda 
natureza com rapidez quase semelhante à do pensamento. 

 Mas não somente nessa área ocorre o surto de conquistas, senão em todas as 
outras conhecidas, que se aprimoram para acompanhar a incidência de realizações 
contemporâneas.
 [...] Lentamente, mas com segurança, os fatos que antes eram presunçosamente 
ignorados começaram a chamar a atenção de tal forma, que outra alternativa não tem 
havido senão a de examiná-los, estudá-los e concluir pela realidade do fenômeno 
imortalista, pela preexistência e sobrevivência do Espírito à morte, pela ordem 
universal criada por Deus e pelo sentido ético-moral de fundamental importância para 
a existência feliz. 

 Por tudo isso, estes são dias gloriosos.  

 São eles os missionários da fé vibrante dos tempos passados, que retornam com o 
escalpelo da ciência para confirmar a predestinação do ser à glória imortal. 

(Trechos da página de abertura da autora do livro do mês)

 Estudiosos e investigadores igualmente nobres e sinceros vêm mergulhando a 
sonda da observação e do experimento no organismo dos fatos, concluindo pelo ser na 
sua condição de energia pensante, constituído de psicologia e de fisiologia específicas 
fora da matéria, tornando-se, sem que se dêem conta, sacerdotes do espírito.

 Os ininterruptos avanços da ciência e da tecnologia a cada dia abrem perspectivas 
fascinantes para o ser humano e a vida. Cada vez mais amplos, os horizontes do 
pensamento alcançam dimensões dantes jamais concebidas. 

 Microcirurgias computadorizadas diminuem os riscos de vida, e outros processos 
cirúrgicos e terapêuticos proporcionam àqueles que possuem recursos econômicos o 
prolongamento da existência física, enquanto novos procedimentos surgem alterando 
as metodologias médicas e farmacológicas anteriores. 

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel já se 
encontra com suas atividades iniciadas desde o 
dia 21 de março na forma virtual. 
 Contato: Ana Luz - 98131-9950

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.

 Entretanto, convenhamos que os grandes 
malfeitores da Terra, os fazedores de guerras 
e os verdugos das nações, via de regra foram 
crianças primorosamente resguardadas 
contra quaisquer provações na infância. 
E  a inda ho je  os  jovens  t ransv iados 
hab i tua lmente  procedem de  c l imas 
domésticos em que a abastança material não 
lhes proporcionou ensejo a qualquer 
disciplina, pelo conforto excessivo. 
Urge, pois, não só amparar a criança, mas 
educar a criança e induzi-la ao esforço de 
construção do Mundo Melhor.
 (Batuira - Mais Luz - psic. F.C.Xavier)

Dias gloriosos 
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CONVITE À HUMILDADE

                                                                    (Mateus: 11:28)

Identifica-se pela meiguice, e, sutil, agrada, oferecendo plenitude, quando tudo conspira contra a paz de que se 
faz instrumento.

          “... Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.”

Os pessimistas que chafurdam no poço do orgulho ferido e não se dispõem à luta, detestam-na, porque se 
sentem incapazes de possuí-la.

Os que são incapazes de conseguí-la identificam-na como fraqueza.

Os fracos, falsamente investidos de força, falseiam-lhe o significado, deturpando-lhe a soberana realidade.
Os derrotistas utilizam-se da subestima para denegrí-la.

Ela, no entanto, fulgura e prossegue.
Sustenta no cansaço, acalenta nas dores, robustece na luta, encoraja no insucesso, levanta na queda... Louva a 
dor que corrige, abençoa a dificuldade que ensina, agradece a soledade que exercita a reflexão, ampara o 
trabalho que disciplina e é reconhecida a todos, inclusive aos que passam por maus, por ensinarem, embora 
inconscientemente, o valor dos bons e a existência do bem.
Chega e dulcifica a amargura, balsamizando qualquer ferida exposta, mesmo em chaga repelente.

Porque muitos não lograram vivê-la e derraparam em plenos exercícios, desconsideram-na ...

Escudo dos verdadeiros heróis, tem sido a coroa dos mártires, o sinal dos santos e a característica dos sábios.

Conquistá-la, ao fim das pelejas exaustivas, é lograr paz.
No diálogo entre Jesus e Pilatos, esteve presente no silêncio do Amigo Divino e ausente no enganado fâmulo 

de César ... Seu nome é HUMILDADE.
CONVITES DA VIDA/JOANNA DE ÂNGELIS/DIVALDO P. FRANCO 

Com ela o homem adquire grandeza interior, e considerando a majestade da Criação, como membro atuante da 
vida, que é, eleva-se e, assim, eleva a Humanidade inteira.
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Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 
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ATIVIDADES PÚBLICAS

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.

30 / MAIO

ANGELA SALES
E.S.E. -  Capº. I - 01 / 11

MARCOS DAVI P. PONTES
Tema: Livre

NADJA DO COUTO VALLE
E.S.E. -  Capº. III - 01 / 12

LUIS CARLOS TELLES
Tema: Livre

JORGE LUIZ CÂMARA
E.S.E. -  Capº. V - 13 / 23

GERALDO FERREIRA
Tema: Livre

JOSÉ MAURO HADDAD
E.S.E. -  Capº. IX - 05 / 06

ALEXANDRE B. GUSMÃO
Tema: Livre

JOÃO APARECIDO RIBEIRO
E.S.E. -  Capº. III - 13 / 19

JORGE LUIZ CERQUEIRA
E.S.E. -  Capº. XIII - 09 / 16

MARIA DA GRAÇA ANTUNES
E.S.E. -  Capº. XII - 12 / 16

FERNANDO JOSÉ MONTEIRO
E.S.E. -  Capº. V - 24 / 31

LUIZ EDUARDO MOURÃO
E.S.E. -  Capº. XIII - 17 / 20

«CONFIA EM DEUS, MAS NÃO 
TE ESQUEÇAS DE QUE DEUS 
CONFIA EM TI".

FRANCISCO C. XAVIER
MEIMEI/PRAÇA DA AMIZADE

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

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

PLANTÕES

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.

Agência: 0288-7

tesouraria@geal.org.br 

Banco do Brasil: 001 
CNPJ: 34.083.402/0001-19

Conta Corrente: 61306-1

Dados bancários:

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:

Favorecido: Grupo Espírita André Luiz

TESOURARIA

08 / MAIO

HERALDO KREMER
Tema: Mãe, presente de Deus
Palestra através do YouTube
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