
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.

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

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!

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.

 FONTE: REFORMADOR Outubro de 1998

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.

MANTENHA LIMPA A SUA CIDADE
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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.

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

JOANNA DE ÂNGELIS/DIVALDO FRANCO

Ele é a Vida.

Avança, mesmo que destroçado.

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

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

Matar ou matar-se, nunca!.

Jesus no Lar
 Neio Lucio  – psic. F.C.Xavier

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes
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 Apresenta-nos,  neste livro, 
pequenas histórias narradas por 
Jesus na intimidade do lar de Simão 
Pedro, onde implanta o culto no lar, 
assinalando a importância de nos 
reunirmos para a conversação sadia 
em tornos das lições do Bem.

 O autor deste pequeno grande 
livro é personagem de duas 
histórias  reais  narradas por 
Emmanuel nos romances “50 anos 
depois” e “Renúncia”. No primeiro 
romance ele é o avô da personagem 
principal, Célia Lucius, e aparece 
com o mesmo nome com que se 
identificou como Espírito. No 
segundo é Jacques Davenport, tio-
avô da personagem principal, 
Alcione. Em ambos demonstra ser 
um Espírito nobre com grandes 
conquistas no campo da educação.

 Formado de histórias simples, 
atende a todas as faixas etárias e é 
um  excelente  recurso  para 
dinamizar o culto no lar, seja com 
crianças, seja com jovens e adultos.

19 Tema sugerido 2

26 Tema sugerido 3

05 Qual a JEAG que queremos?

12 Tema sugerido 1Livro do Mês

 Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o 
templo que lhe orienta o modo de ser; contudo, não se restringe 
às reuniões convencionais para as manifestações adorativas e, 
sim, traz o Amigo Celeste ao santuário familiar, onde Jesus, 
então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a 
inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os 
ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais 
espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor 
sobre a Terra.

 Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão-
somente situado na História modificando o curso dos 
acontecimentos políticos do mundo; para a maioria dos teólogos, 
é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo novo 
rumo às interpretações da fé; para os filósofos, é o centro de 
polêmicas infindáveis, e, para a multidão dos crentes inertes, é o 
benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum.
 Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, 
compreende que o Mestre não é apenas o reformador da 
civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o 
doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o 
renovador da vida de cada um.

 Quando o Evangelho penetra o Lar, o coração abre mais 
facilmente a porta ao Mestre Divino. 
 (Emmanuel no prefácio do livro Jesus no Lar – psic. F.C.Xavier)

Estamos na forma virtual através 
do Zoom. Nesse mês ainda será de 
16 às 17h, aos sábados. Se você é 
jovem entre 12 e 26 anos, entre em 
contato no whatsapp 98178-9930.

 Jesus no Lar

Desservindo, desservimo-nos.
(...) Somos, assim, responsáveis pela nossa 

ligação com as forças construtivas do bem ou 
com as forças perturbadoras do mal.

 verdadeira felicidade.
Auxiliando a outrem, sugerimos o auxilio em 

nosso favor. Suportando com humildade as 
vicissitudes da senda regenerativa, instilamos 
paciência e solidariedade, para conosco, em 
todos aqueles que nos rodeiam.

Ajudando, ajudamo-nos.

(Emmanuel - do livro Pensamento e Vida - psic. 
F.C.Xavier)

A escola é um lar de iniciação para as almas 
que começam as lides do burilamento 
intelectual, constituindo, simultaneamente, um 
centro de reflexos condicionados para milhões 
de espíritos que reencarnam para readquirir 
pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas 
na esfera da inteligência.

Com o auxílio dos múltiplos instrutores que 
nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e 
pela imprensa, retomamos no mundo a nossa 
realidade psíquica, determinada pela soma de 
nossas aquisições emocionais e culturais no 
passado, com a possibilidade de mais ampla 
educação da vontade para o devido ajustamento 
à Vida Superior.

Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos 
dos reflexos de nossas experiências de ontem, 
com recursos  de  alterar-lhes  a  direção  para  a

 SUGESTÃO

A Escola Espírita de Evangelho 
Gamaliel está iniciando suas 
atividades de 2022 no último 
domingo deste mês de março.



Dificuldades e crises nos oferecem a medida exata do serviço a erguer-se com as sugestões 
necessárias para o levantamento do bem. Que outros arrastem para a arena da discussão e do 
azedume os temas da inquietação e da intemperança mental. De nossa parte, estejamos naquela 
atitude de oração e vigilância, isto é, confiando e servindo em nome do Senhor.

Quantas vezes a nave de nossas tarefas é compelida a romper maré alta!...

Quanto mais nos sustentarmos firmes no domínio da união, mais amplos recursos para a obra a 
desenvolver.

Abstermo-nos sempre de participação no entrechoque das forças habituadas à sombra e sim 
aproveitar os momentos de indagação para responder certo.  Lá fora, no plano externo de nossa 
construção espiritual, que a tempestade ruja e avance... no entanto que, por dentro de nossa edificação, 
haja entendimento e luz suficientes a fim de que os caminhos a percorrer se façam claros.

MAIS LUZ / BATUÍRA / CHICO XAVIER

Não importam dificuldade, ventania, tormenta, ameaça... Seguir sempre em busca do porto seguro 
dos nossos objetivos.

Urge reconhecer que temos, pela frente, numerosos deveres a cumprir, notadamente no setor da 
divulgação de nossos princípios.  Nesse sentido é forçoso observar que os agentes da perturbação e da 
agitação criam o clima adequado ao trabalho que nos compete. Nunca desanimar, por isso, diante de 
lutas e desconsiderações, conflitos e empeços.

CONFIANDO E SERVINDO

NOSSA PROGRAMAÇÃO  - Março / 2022

ATIVIDADES PÚBLICAS

20 / MARÇO 27 / MARÇO

03 / MARÇO 10 / MARÇO 17 / MARÇO 24 / 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 

24 / MARÇO03 / MARÇO

06 / MARÇO

10 / MARÇO 17 / MARÇO

Direção: Valéria Barros

13 / MARÇO

Luiz Eduardo Mourão
E.S.E.  - Capº 21 de 6 à 9

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

31 / MARÇO

31 / MARÇO

NOSSO LAR, psicografado por Francisco Cândido Xavier,  é o 1°. Livro da coleção  
“André Luiz” e veio a lume no dia 20 de março de 1944. Com 50 (cinquenta) capítulos, 
das Zonas Inferiores (01) ao Cidadão de Nosso Lar (50), André Luiz vem contar que a 
maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face, com a própria 
consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos 
no abismo infernal. Vem lembrar que a Terra é oficina sagrada, e que ninguém a 
menosprezará, sem conhecer o terrível engano a que submeteu o coração. O homem 
terrestre não é um deserdado. É filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a 
roupagem de carne, aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. 
“Oh! Amigos da Terra! Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura 
com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes 

de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora 
para não chorardes depois”.

“COMEMORANDO “NOSSO LAR”

Depois da visita ao lar, onde as surpresas foram enormes para o seu coração ansioso, ele regressa a 
Nosso Lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimenta a capacidade de volitação.À luz 
dormente e cariciosa de crepúsculo toma o caminho de Nosso Lar, totalmente modificado. Foram rápidos 
sete dias, onde aprendera preciosas lições práticas de compreensão e de fraternidade legítimas. “A tarde 
sublime enchia-me de magnos pensamentos. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. 
Mais de duzentos companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e 
acolhedores. Não sabia que atitude assumir. Foi, então, que o Ministro Clarêncio, surgindo à frente de 
todos , adiantou-se, estendeu-me a destra e falou:” - Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade; 
mas, doravante em nome da Governadoria, declaro-o cidadão de “Nosso Lar”.

O GEAL estará reabrindo aos domingos a partir do dia 06/03/2022, somente para palestras em função da COVID-19. 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.

Direção: Elaine Martins da Cruz

Marcos Davi Pontes
E.S.E.  - Capº 21 de 10/11

Direção: Marly Albuquerque

TEREZINHA LUMBRERAS
E.S.E.  - Capº 22 de 1/5

Direção: Elaine Martins da Cruz

GUILHERME KREMER
Tema: LIVRE

MARIA DA GRAÇA ANTUNES
L.E. -  511 à 515

HERALDO KREMER
L.E. -  516 à 521

ÂNGELA SALES
L.E. -  525 à 527

MARIA CRISTINA FIGUEIREDO
L.E. -  532 à 535

DEUSA NOGUEIRA
L.E. -  522 à 524

VALÉRIA BARROS
L.E. -  528 à 531

JOSÉ MAURO HADDAD
L.E. -  536 à 540

JOÃO APARECIDO RIBEIRO
Tema: Livre

RITA MENDES
Tema: Livre

MARCOS ANTÔNIO DAMICO
L.E. -  541 à 549

Mesmo que a treva os degrade,

MEIMEI

Perdão é sempre Jesus

No campo da Humanidade.

Em nossos tempos de luz
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