
A marcha evolutiva da Humanidade prosseguiu lenta, ininterrupta... Séculos 
dobraram sobre séculos; lutas intermináveis, perseguições constantes contra os 
seguidores do Cristo; testemunhos e mortes dolorosas, guerras, violências 
marcaram o carreiro evolutivo do homem sobre a Terra. Todavia, dos Planos 
Maiores o Divino Nazareno permanece velando pelas ovelhas que o Pai lhe 
destinara.

Finalmente soam os clarins, desponta a alvorada do século XIX. Século em que 
a Filosofia, após atingir, no século anterior, o apogeu do Iluminismo, expande-se 
em todas as direções. A Ciência rompidos os grilhões que a atavam ao Clero, 
desprende-se da Filosofia e parte para a comprovação dos fatos através das 
múltiplas experimentações. Prenuncia-se a liberdade de pensamento em prol da 
evolução intelectual. Campo preparado! Semeadores a postos!

Em pontos estratégicos, renascem os cultivadores. A sementeira do bem, 
fecundada lentamente durante a noite prolongada dos tempos, eclode no silêncio 
dos corações. Nenhum outro país, senão a França, apresenta condições tão 
favoráveis para a implantação do Consolador que Jesus prenunciara. E, Paris, a 
capital francesa, mais do que nunca, se encontra em condições de oferecer 
campo fértil para as conquistas culturais e expandir o desenvolvimento 
intelectual, não somente para a Europa, como também para uma grande parte do Planeta.

ALLAN KARDEC 

O LIBERTADOR DE CONSCIÊNCIAS

 FONTE: REFORMADOR Outubro de 1998

Preparado o local, a Terra se engalana para acolher o Mensageiro de Jesus. E o momento de apresentar ao 
mundo o Consolador, descortinando a Era do Espírito Imortal.

A escolha recaíra sobre um Espírito que, em remota encarnação, fora um sacerdote druida, com o nome de Allan 
Kardec, ali mesmo nas Gálias de outros tempos. Por amor ao Cristo tornou-se mártir por mais de uma 
encarnação; cresceu em experiências relevantes e em sabedoria.

Espírito de escol sabia que a missão exigia enfrentar os mais árduos obstáculos, as mais dolorosas vicissitudes, 
mas também sabia que Jesus velaria incansável: "Não vos deixarei órfãos! Eu estarei convosco!”. Assim, 
reencarna uma plêiade de Espíritos que deveria colaborar com o Mensageiro do Cristo na divulgação dos 
conhecimentos não só morais e doutrinários, mas também científicos, filosóficos e artísticos em diferentes países, 
a fim de preparar o alicerce para a grande edificação moral que haveria de alcançar a Humanidade cansada e 
aflita: O Consolador. Completa-se nos Planos Luminares a estrutura de toda a programação e, na cidade 
francesa de Lyon nasce Hippolyte Léon Denizard Rivail, aquele que seria o Codificador do Espiritismo: a "Religião 
do Amor que viria empreender a batalha da transformação moral (...) religando em perfeita União o Criador e a 
criatura ". A trinta e um de março de mil oitocentos e sessenta e nove, Hippolyte Leon Denizard Rivail  Allan Kardec  
desencarnava em Paris, à Rua da Passagem Sant'Ana, 59, aos sessenta e cinco anos de idade, sucumbindo à 
ruptura de um aneurisma.
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JAKS ABOAB

Um tipo raro de coragem: saber 

silenciar no momento da tentação de 

incomodar ou ferir aos outros.

Nunca te arrependerás das boas palavras 

que pronunciares, com relação aos que se 

consideram teus inimigos.
BEZERRA DE MENEZES

Ele é o Caminho.
Avança, mesmo que destroçado.

Ele é a Vida.

Matar ou matar-se, nunca!.
JOANNA DE ÂNGELIS/DIVALDO FRANCO

Ele é a Verdade.
Nutre-se com a Sua sabedoria.

Aguarda um pouco, na fé, e te adentrarás na Sua plenitude.

Seja qual for a provação em que te veja situado,
Abre-te a Jesus, e a Ele entrega-te em confiança.

O Céu e o Inferno 
 Allan Kardec

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

Temas de Estudo

 Além do depoimento de 
diversos Espíritos nas mais 
variadas condições espirituais, 
constituindo a 2ª parte desta obra, 
na 1ª parte dela Kardec faz uma 
análise preciosa das diversas 
correntes filosóficas que ainda 
hoje persistem sobre os destinos 
da alma após a morte, tais como: 
o céu, o inferno, o purgatório, os 
anjos, os demônios, etc. 

 Este é o quarto dos cincos livros 
principais da Codificação. Nele 
estão contidas anotações de 
Kardec sobre os ensinamentos 
dados pelos Espíritos a respeito da 
justiça divina. 

 Em um dos capítulos notáveis, 
onde é apresentada a visão 
espírita sobre as penas futuras, 
Kardec escreve o Código penal da 
vida futura, em que fica patente a 
justiça divina sob um prisma 
lógico e consolador. Isso explica o 
nome completo que foi dado ao 
livro: O Céu e o Inferno ou a justiça 
divina segundo o Espiritismo. 27 Código Penal da Vida Futura

06 No rumo do mundo de regeneração

13 A Justiça divina segundo Jesus

20 Céu, inferno e Purgatório

 Se do alto da Sua grandeza moral, Jesus não 
desdenhou vir habitar entre os homens, para 
lhes ensinar a verdade que os deve libertar, 
também não considerou sem importância 
relacionar-se com as crianças e abençoá-las com 
Seu gesto de amor.

 Mais do que isso, Suas parábolas e Seus 
ensinos, dentro do espírito didático e poético, em 
que foram concebidos, servem até hoje muito 
bem à Educação infantil. Qual a criança que não 
entende e ouve com prazer a parábola do 
Samaritano ou do Filho Pródigo? E a vida de 
Jesus,  Suas curas  e  Suas palavras,  Seus sofri-

 Jesus acolhia as crianças em Seu regaço, 
contava-lhes histórias e dizia que todos os 
homens deveriam lhes imitar a humildade e a 
confinça.

Livro do Mês

JESUS E AS CRIANÇAS

16º - O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a 
regeneração, não basta por si só; são precisas a expiação e a 
reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, 
portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma 
falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da 
expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação; só a 
reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do 
contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação.

10º - O Espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a 
consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes 
padecidas na vida corpórea, são oriundas das nossas imperfeições, 
são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes 
existências.

17º - O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer 
tempo; se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que 
os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos 
sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida 
atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova 
existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a 
quem se havia feito o mal.

1º - A alma ou Espírito sofre na vida espiritual as consequências de 
todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O 
seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou 
impureza.

20º - Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos Espíritos, 
Deus jamais os abandona.

Contato: Ana Luz - 98131-9950

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel está  
retornando suas atividades no dia 28 deste mês 

de março de forma virtual. 

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 no 
whatapp 98178-9930.

mentos e Sua morte? Se tudo isso é uma fonte 
inextinguivel de edificações para os adultos 
sofridos e desesperados - muito mais eficazes e 
tocantes são para a alma, quando ela está 
mergulhada nesse período de frescor e reno-
vação espiritual.
 Se Jesus é o Pedagogo da Humanidade, nosso 
dever é aproximá-Lo desde cedo dos Espíritos 
que voltam ao mundo para continuar sua 
jornada evolutiva. Ao impregnarmos o coração 
da criança com a personalidade sublime do 
Mestre de Nazaré, estaremos lhes entregando a 
maior chave de sintonia com o Alto, o caminho 
mais fácil e suave para o seu aperfeiçoamento.
(Dora Contri –  do livro A educação segundo o Espiritismo)

 Alguns artigos do Código penal da vida futura



NOSSA PROGRAMAÇÃO  - Março / 2021

 Reunião com Palestras e PassesQuintas-feiras •

 Reunião com Palestras e PassesDomingos •

 Escola Espírita de Domingos •

                  Evangelho Gamaliel
 Escola de MédiunsSextas-feiras •

 Juventude Espírita Abel GomesSábados •

21 / MARÇO 28 / MARÇO

04 / MARÇO 11 / MARÇO 18 / MARÇO 25 / MARÇO

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

Domingos

16 hs 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

15 hs 

25 / MARÇO04 / MARÇO

07 / MARÇO

11 / MARÇO 18 / MARÇO

14 / MARÇO

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

ATIVIDADES PÚBLICAS FECHADAS

RITA MENDES
L.E.  Q. 119 / 131
Tema: Dos Espíritos

GUILHERME SARCINELLI LUZ
L.E.  Q. 149 / 165
Tema: Da volta dos Espíritos, extinta a vida 
corpórea, à vida espiritual.

NILTON SALLES
L.E.  Q. 140 / 148
Tema: Objetivo da encarnação dos Espíritos.

LUIZ EDUARDO MOURÃO
ESE Cap XIII 5/6
.

TEREZINHA LUMBRERAS

Tema: LIVRE.

FERNANDO JOSÉ MONTEIRO
L.E.  Q. 172 / 188
Tema:Da pluralidade das existências.

SILVIA RANGEL
ESE Cap.XIII 4

ALEXANDRE BRAGA GUSMÃO
ESE CAP XIII 7/8

LUIZ CARLOS TELLES
ESE Cap.XIII 1/3

GUILHERME KREMER

Tema: LIVRE.

CARMEN SILVEIRA

Tema: LIVRE.

EDGARD DIAZ DE ABREU

Tema: LIVRE.

EMMANUEL / HORA CERTA / CHICO XAVIER

Se queres viver nas alegrias da 
consciência tranquila, auxilia ao 
próximo o quanto puderes, trabalha 
sempre e confia em Deus.

O segredo da vitória, em todos 
os setores da vida, permanece 
na arte de aprender, imaginar, 
esperar e fazer mais um pouco.

ANDRÉ LUIZ

(Tiago, 1:19.)

Mas todo homem seja pronto  para 
ouvir, tardio para falar, tardio para 
se irar.

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

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:

CNPJ: 34.083.402/0001-19

TESOURARIA

tesouraria@geal.org.br 

Favorecido: Grupo Espírita André Luiz
Dados bancários:

Banco do Brasil: 001 
Agência: 0288-7
Conta Corrente: 61306-1

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.

1. A assembleia será presencial;

Esclarecimentos sobre a forma de atuação para a realização da nossa 
AGO de prestação de contas e aprovação da previsão orçamentaria para 
2021.

2. Terá duas convocações, como determinado pelo EDITAL;
3. Na entrada teremos verificação de temperatura, assim como 
higienização das mãos com álcool 70°
4. Todas as medidas sanitárias deverão ser respeitadas, como o uso 
de máscara dentro das dependências do GEAL, e o distanciamento social 
de no mínimo 2 metros; 

7. Qualquer duvida referente a pagamentos ou quaisquer outros da 
área financeira poderão ser tratados pelo e-mail tesouraria@geal.org.br:

· Dados bancários do GEAL: 

· Banco do Brasil (001)

· Favorecido: Grupo Espírita André Luiz

DEPARTAMENTO JURÍDICO

· Agência: 0288-7 (PARA DOC E TED NÃO COLOCAR O DÍGITO)
· CONTA CORRENTE: 61306-1

ANDERSON CLÁUDIO GONÇALVES

6. Os associados que queiram regularizar suas mensalidades de 
forma retroativa poderão fazê-lo até o dia 19/03/2021, preferencialmente 
por Transferência Bancária (TED), DOC ou Depósito. No caso de depósito, 
deverá ser encaminhado o recibo para e-mail: tesouraria@geal.org.br, afim 
de que haja a identificação do pagador. Não serão admitidos e nem 
contabilizados para da efeito formação do quórum pagamentos efetuados 
após a data supramencionada.

· CNJP: 34.083.402/0001-19

5. Os associados que desejarem participar da AGO deverão estar 
em dia com suas obrigações estatutárias, até o mês de fevereiro 2021, 
conforme o edital de convocação;

A Diretoria Administrativa considerará como adimplentes todos os 
associados, Fundadores e Efetivos, que cumpriram com suas obrigações 
financeiras, até fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um)

PRESIDENTE
MARIA LUIZA SODRÉ

Considerando ainda que todos os associados que desejarem tomar parte na 
assembleia deverão, por força estatutária, estar em dia com suas obrigações;

Rio de Janeiro, 01 de março de 2021.

   Pelo presente edital, ficam os Senhores Associados 
Fundadores e Efetivos, em dia com suas obrigações sociais, convocados a 
tomar parte na Assembléia Geral Ordinária, que terá lugar à Rua Jiquibá, 139, 
no dia 27 (vinte e sete) de março de 2021 (dois mil e vinte e um), em primeira 
convocação às 08:30 horas, com a metade mais um dos Associados 
qualificados, e não havendo quórum, às 09:00 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de Associados, de conformidade com o 
que dispõem o Artigo 17, § 1.° e Artigo 18, inciso II, e alíneas, “A”, “B”, E “C” 
do Estatuto vigente do GEAL a fim de:

CONVOCAÇÃO

Considerando que as formas de regularização das obrigações estatutárias;
Considerando que os associados em sua grande maioria têm adimplido com 
suas obrigações;

 Aprovar o RELATÓRIO ANUAL da Administração, o Balanço Patrimonial, e a 
Demonstração da Receita e Despesa, referentes ao exercício de 01/01/2020 a 
31/12/2020, conforme PARECER emitido pelo Conselho Fiscal, e aprovar o 
Orçamento Anual das Receitas e Despesas para o exercício de 2021.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

GRUPO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ – GEAL
 CNPJ 34.083.402/0001-19

RUA JIQUIBÁ, 139 – MARACANÃ – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP 
20271-250 – TEL. 2569-2499
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