
MANTENHA LIMPA A SUA CIDADE

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

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!

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

"- 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...". 

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 
iniciando a consulta: "- Doutor, parece que estou com barriga d'água...”.

DIVALDO PEREIRA FRANCO

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

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

“- Hidro... o quê, Doutor?”.
"- 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!

E S T E  D I A

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

RESPOSTAS DA VIDA/ANDRÉ LUIZ/CHICO XAVIER

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 você errou, está no passo de acesso ao reajuste.

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 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.

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

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

Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora.

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

André Luiz

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

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

 Quaisquer que sejam suas 
origens, geralmente a depressão 
instala-se a partir de nossas 
disposições íntimas e da maneira 
como enfrentamos os desafios da 
existência.

 Essa é a proposta deste livro, 
conforme o estilo consagrado do 
autor, oferecendo páginas bem 
humoradas como introdução a 
reflexões sobre a existência 
humana  que  nos  permitem 
espantar tensões e angústias que 
alimentam a depressão.

 Nesse particular, a experiência 
tem ensinado que o bom humor e a 
reflexão, o rir aliado ao refletir, 
fortalecem o ânimo e iluminam 
caminhos, permitindo-nos evitar ou 
deixar seus escuros abismos, 
marcados pelo desencanto de viver.
 Não há depressão que resista ou 
se instale num coração risonho, 
plugado em cérebro disposto a 
justificar sua existência com o 
exercício da razão.

Livro do Mês

- Estudo longo e cansativo. Pela ordem natural, o senhor não usufruirá 
desse aprendizado.
E ele, animado:
- De forma alguma! Se não der para tocar aqui, serei pianista no Além!

[...] Um velhinho de oitenta anos propôs-se a tocar piano. O professor 
alertou:

Sabemos que a evocação do passado e o registro do presente 
dependem das conexões entre os neurônios, as chamadas sinapses. Há 
uma perda de ambos com o passar do tempo. O cérebro também 
envelhece. Mas, e o Espírito? Não reside no ser pensante, imortal, a sede da 
memória? Não está o Espírito isento de degeneração celular?

Obviamente, sim! Ocorre que, enquanto encarnados, dependemos do 
corpo para as inserções mneumônicas na dimensão física, tanto quanto o 
pianista depende do piano ou o orador depende das cordas vocais. Uma 
das razões pelas quais não temos consciência das vidas anteriores é a 
ausência de registros relacionados com elas em nosso cérebro. Pelo 
mesmo motivo, temos dificuldades para lembrar as experiências 
extracorpóreas, durante as horas de sono, na emancipação da alma, como 
define Allan Kardec.

[...] Sabe-se hoje que é possível prolongar o viço, cultivando existência 
saudável – ginástica, alimentação adequada, disciplina de trabalho e 
repouso, ausência de vícios... [...] A experiência demonstra: as pessoas que 
cultivam o hábito de ler chegam mais longe com lucidez, preservam a 
memória, não obstante o avançar dos anos.

 (trecho do  livro do mês)

 Certíssimo! É assim que crescemos espiritualmente e mantemos 
“azeitadas” as engrenagens da mente, para que nunca nos falte esse elan 
que valoriza e torna feliz a existência, promovendo nossa evolução.

 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 pauta de temas que é dinâmica ao longo 
das semanas de estudo.

 Toc-toc-toc

já está em funcionamento presencial
A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel 

Lembra sempre em tua estrada,

É feita dessa ternura
Que a paz de tua missão

Que nasce do coração.

De amor, de humildade e fé.

   Minha irmã, se Deus te deu
A luz da maternidade

Da renúncia e da bondade.

Busca imitar no caminho
A Rosa de Nazaré,
Irradiando o perfume

Deu-te a tarefa divina Da alegria dolorosa

Porque, ser mãe, minha irmã,
É ser prazer sobre as dores,

É ser nas mágoas da Terra

É ser luz, embora a estrada

Que te leva ao paraíso.

Ser mãe é ser a energia

Um sacrifício dos céus.

Tenha sombras e amargores.

Que domina os escarcéus,

Contempla em cada filhinho
Um luminoso sorriso

CARTA ÀS MÃES
Casimiro Cunha - pisc. F.C.Xavier



ATIVIDADES PÚBLICAS

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

                                                                    (Mateus: 11:28)

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

Porque muitos não lograram vivê-la e derraparam em plenos exercícios, desconsideram-na ...
Ela, no entanto, fulgura e prossegue.

Chega e dulcifica a amargura, balsamizando qualquer ferida exposta, mesmo em chaga repelente.

CONVITE À HUMILDADE

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

Os derrotistas utilizam-se da subestima para denegri -la.

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

Os fracos, falsamente investidos de força, falseiam-lhe o significado, deturpando-lhe a soberana realidade.

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

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

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.

ALGUMAS NOTÍCIAS BIOGRÁFICAS                       

            França, o Cura D'Ars, em 08 de maio.

1981     desencarna RAMIRO GAMA, autor de Lindos

1880-   nasce EURÍPEDES BARSANULFO    em                         

            em 23 de maio.

            em Piracicaba SP.

             Presidente da Cruzada dos Militares Espíritas.

            Edimburg, Inglaterra,  em 22 de maio.

            Alemanha, pioneiro do magnetismo, 

1786 -  nasce JOÃO MARIA VIANNEY, em Dardily,

            1º de maio, na cidade de Sacramento-MG.

1878    nasce PEDRO DE CAMARGO “VINICIUS”

             Casos de Chico Xavier, em 20 de maio.

1989     desencarna RAFAEL AMÉRICO RANIÉRI,
             em 28 de maio, 4º Presidente do GEAL-
             período de julho a novembro de 1949.

1859 -  nasce ARTHUR CONAN DOYLE, em 

2002    desencarna  em 30 de maio RUY KREMER,

1734    nasce FRANZ ANTON MESMER, na De outras vezes, depararás com as pedras 
do desânimo, tentando barrar-te o curso.

DESTINO ESPIRITUAL

Outros tentarão turvar as águas dos teus 
pensamentos, lançando ideias poluentes.
Por vezes, as dificuldades te apertarão o 
leito da existência, fazendo surgir as ondas 
da insegurança.

Tudo passará e nenhum obstáculo 
conseguirá impedir que deságües no 
oceano do amor total, onde encontrarás a 
razão do teu destino espiritual.

A vida de cada pessoa é como um rio 
correndo para Deus.
No mundo encontrarás quem te fira com os 
calhaus da ingratidão.

Em todas as situações, porém, continua 
seguindo, animado pela correnteza da 
confiança.

A MENSAGEM DO DIA / SCHEILLA / CLAYTON LEVY 

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

12 / MAIO(Gravada) 19 / MAIO(Gravada)

 

.

01 / MAIO 15 / MAIO08 / MAIO (Presencial) 22 / MAIO

05 / MAIO (Gravada) 26 / MAIO (Gravada)

Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 

05 / MAIO (Presencial) 12 / MAIO (Presencial) 19 / MAIO (Presencial) 26 / MAIO (Presencial)

(Lucas, 24:35)

“ E eles lhes contaram o que lhes 
acontecera no caminho, e como 
deles foi conhecido ao partir do 
pão” .

 (Presencial) (Presencial)

Tema: ESE CAP. 24 de 1/6

Maria da Graça Antunes Angela Salles

Tema: ESE CAP. 24 de 7/10

José Mauro Haddad

Tema: ESE CAP. 24 de 17/19

Rita Mendes

Direção: Elaine Martins da Cruz

Tema: Livre

João Aparecido Ribeiro

Tema: Livre

Direção:  Marly Albuquerque

Geraldo de Souza Ferreira

Tema: Livre

Direção: Lilian Martins da Cruz

Marcos Davi Pontes

Direção: Anderson C. Gonçalves

Tema: Livre

Alexandre Gusmão

Tema: Livre

Direção:  Fabiano Salles

Edgard Diaz de Abreu

Direção: Helenita Toscano

Tema: Livre

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.

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

ANDRÉ LUIZ

 (Presencial) 29 / MAIO  (Presencial)

Direção: Yolanda Silva

Tema: Livre

Heraldo Kremer

Tema: Livre

Terezinha Lumbreras

Direção: Lèa Silva

Maria Cristina Figueiredo

Tema: ESE CAP. 24 de 11/16

Valéria Barros

Tema: Livre

Direção: Yolanda Silva


	Página 1
	Página 2

