
NOSSA PROGRAMAÇÃO  - Novembro / 2020

 Reunião com Palestras e Passes - 15 e 20 horasQuintas-feiras •

 Reunião com Palestras e Passes - 16 horasDomingos •

 Escola Espírita de Domingos •

                  Evangelho Gamaliel- 8 e 10 horas

 Escola de Médiuns - 20 horasSextas-feiras •

 Juventude Espírita Abel Gomes - 15 horasSábados •

02 / MARÇO 23 / MARÇO

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

12 / NOVEMBRO 19 / NOVEMBRO

SANDRA BORBA 
 TEMA: LIVRE

JORGE LUIZ CERQUEIRA
E.S.E.  -  Capº. XI - 13 / 15 

 NILTON F. DE MENEZES SALLES

 

.

01 / NOVEMBRO

L.E. -  Q. 01 / 03

05 / NOVEMBRO 12 / NOVEMBRO 19 / NOVEMBRO

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

ANGELA VIDAL
 TEMA: LIVRE

MARIA CRISTINA FIGUEIREDO
L.E. -  Q.  1013 / 1019

15 / NOVEMBRO08 / NOVEMBRO 22 / NOVEMBRO

 05 / NOVEMBRO 26 / NOVEMBRO

Quintas Feiras 

15 hs 

Quintas Feiras 

20 hs 
Quintas Feiras 

20 hs 

Domingos

16 hs 

26 / NOVEMBRO

“Em tudo somos atribulados, mas 
não angustiados; perplexos mas 
não desanimados”

(II Coríntios, 4:8)

“Não te esqueças porém, de 
realizares o que podes e deve em 
favor da própria felicidade”;

Scheilla

ASSIM FALOU JESUS

Disse o Mestre: “buscai e achareis”.
Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela.
Afirmou o Senhor: “cada árvore é conhecida pelos frutos”.
Alimentar-se com laranjas ou intoxicar-se com pimenta é problema seu.
Proclamou o Cristo: “orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, está 

pronto, mas a carne é fraca.”
O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações.
Ensinou o Mentor Divino: “não condeneis e não sereis condenados.”
Não critique o próximo, para que o próximo não critique a você.
Falou Jesus: “quem se proponha conservar a própria vida, perdê-la-á.”
Quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta.
Disse o Mestre: “não vale para o homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma.”
A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se, de algum modo, a 

pulga que desejasse reter um cão para si só.
Afirmou o Senhor: “não é o que entra pela boca que contamina o espírito.”
A pessoa de juízo são, come o razoável para rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias 

desnecessárias para rendimento da morte.
Ensinou o Mentor Divino: “andai enquanto tendes luz.”
O corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo relaxamento corre por conta do maquinista.
Proclamou o Cristo: “orai pelos que vos perseguem e caluniam.”
Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que adornar-se você, deliberadamente, com uma lata de 

lixo. 
Falou Jesus : ”a cada um será concedido segundo as próprias obras.”
Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los; pois a lei de Deus não conhece você, pelo que você 

observa, mas simplesmente através daquilo que você faz.

O ESPÍRITO DA VERDADE / ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO C. XAVIER

ESPERA MAIS

Pensa na dor dos que não esperaram...
Às vezes ruge a tempestade da incompreensão no ambiente 

doméstico e experimentas o ímpeto de reagir colericamente.
Entretanto, nada digas.
Espera um tanto mais.
Apareceram dissensões entre amigos que se desarvoraram em 

lastimáveis atitudes e queres assumir posição drástica sob as 
impressões do momento.

No entanto, não te perturbes.
Espera um tanto mais.
Companheiros te trouxeram notícias alarmantes, com relação ao 

comportamento infeliz de irmãos determinados e, no íntimo, te dispões 
à censura apressada.

Não te afobes, porém.
Espera um tanto mais.
Recebeste injúrias que te doem no sentimento e te inclinas a promover a própria defesa, de imediato.
Entretanto, não desesperes.
Espera um tanto mais.
Nunca respondas à violência com a violência.
Em qualquer situação, acalma-te para fazer o melhor.
Muitos delitos, calamidades, desequilíbrios e tragédias caem na sucata do sofrimento e da culpa por 

longo tempo, simplesmente porque as vítimas da precipitação não quiseram esperar.

PALAVRAS DO CORAÇÃO /MEIMEI / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

29 / NOVEMBRO

LUSIANE BAHIA 
 TEMA: LIVRE

LUIZ EDUARDO MOURÃO 
 TEMA: LIVRE

CRISTIANE BEIRA 
 TEMA: LIVRE

EDGARD DIAZ DE ABREU 
 TEMA: LIVRE

ALEXANDRE BRAGA GUSMÃO
E.S.E.  -  Capº. XII - 01 / 04 

 ANGELA SALLES
L.E. -  Q. 04 / 13

LUIZ CARLOS TELLES
E.S.E.  -  Capº. XII - 05 / 06 

 GUILHERME KREMER
L.E. -  Q. 14 / 16

ATIVIDADES PÚBLICAS FECHADAS



MANTENHA LIMPA A SUA CIDADE

NO GRANDE ADEUS

Cerraste os olhos dos entes amados, orvalhando-lhes o rosto inerte com 
as lágrimas que te corriam da ternura despedaçada, e inquiriste, sem 
palavras, para onde se dirigiam no grande silêncio.

Disseste adeus, procurando debalde aquecer-lhes as mãos frias, 
desfalecentes nas tuas, e colaste neles o ouvido atento, no peito hirto, 
indagando do coração prostrado a razão por que parou de bater.

Entretanto, o vaso impassível nada pode informar, quanto à destinação do 
perfume.

                                                                    *
Ergue as antenas da prece, no santuário da tua alma, e perceberás o 

verbo inarticulado dos que partiram...
Saberás, então, que te comungam a dor, estendendo-te as mãos 

ansiosas. Arrojados à vida nova, querem dizer-te que ressurgiram. 
Extasiados, perante o sol que a imortalidade lhes apresenta, suspiram por 
transfundir a saudade e o amor, no cálice da esperança, para que não 
desfaleças.

Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te paz e 
conformação, para que possam, enfim, demandar a renascente manhã que 
lhes acena dos cimos...

Não lhes craves nos ombros a cruz da aflição, nem lhes turves a mente, no 
nevoeiro do pranto que te verte da angústia.

                                                                   *
Honra-lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram, e ajuda-os 

para que avancem com a tua bênção, de modo a te prepararem lugar, na 
pátria comum, em que todos nos reuniremos um dia.

São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo para que te 
confortem, à maneira da árvore que solicita a rega da fonte a fim de 
preservá-la contra a secura.

Ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles!...  E 
quando a agonia da suposta distância te constrinja os refolhos do espírito, 
deixa que eles próprios te falem ao pensamento, sob a luz da oração.

JUSTIÇA DIVINA / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

Lembra-te das vozes 
a m i g a s  q u e  t e  
induziram ao bem, 
das mãos que te 
g u i a r a m  p a r a  o  
trabalho e para o 
conhecimento.

MEIMEI

Sem caridade em 
nosso caminho, tudo 
se converterá em 
inquietude, sombra e 
sofrimento. Por isso 
mesmo, adverte-nos 
o Evangelho – “fora 
da caridade  ou fora 
do amor não existe 
realmente salvação.”

ANDRÉ LUIZ

Quanto mais 
tolerardes os 
contratempos do 
mundo, mais 
amparados sereis nas 
emergências da vida, 
em que permaneceis 
buscando paz e 
progresso, elevação e 
luz.

BEZERRA DE MENEZES

Sê tu aquele que ama 
e  n a d a  e s p e r a ,  
felicitado pelo próprio 
amor que de ti se 
irradia abençoado.

JOANNA DE ÂNGELIS

Se a estrada te parece escura, confia em 
Deus e segue adiante, trabalhando e 
servindo... Para quem age no bem aos 
outros a luz não tarda.

EMMANUEL

Em muitas ocasiões, o espinho é a 
defesa da rosa, como a provação é a 
defesa da paz na vida íntima.

ALBINO TEIXEIRA

O julgamento precipitado pode vir a ser o “fracasso da 
compreensão”, porque perdoar é, acima de tudo, a 
habilidade de compreender dificuldades.

Hammed
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Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

Transição Planetária  
Pelo M.P.Miranda - psic. de Divaldo P. Franco

Estamos estudando de forma virtual todos os sábados  de 15 
às 17h, através do Zoom. Se você é jovem entre 12 e 26 anos, 
entre em contato no whatsapp 98178-9930.

(...) Expressivo número, porém, permanece em 
situações de agressividade e indiferença emocional, 
tornando-se instrumentos de provações rudes para a 
sociedade que desdenha. Fruem da excelente ocasião 
que, malbaratada, as recambiará a mundos primitivos, 
nos quais contribuirão com os conhecimentos de que 
são portadores, sofrendo, no entanto, as injunções 
rudes que serão defrontadas. (...) Da mesma forma 
que, da nossa Esfera, descerão ao planeta terrestre, 
como já vem sucedendo, milhões de Espíritos 
enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o 
amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a 
embates caracterizados pela misericórdia e pela 
compaixão, outros missionários da educação e da 
solidariedade, que muito se empenharam em 
promovê-las, em existências pregressas, estarão 
também de retorno, contribuindo para a construção da 
nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as 
alterações que já estão ocorrendo, e sucederão com 
maior celeridade ...

(...) As grandes transformações, embora ocorram 
em fases de perturbação do orbe terrestre, em face dos 
fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à 
Natureza, não se darão em forma de destruição da 
vida, mas de mudança de comportamento moral e 
emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimen-
to pelas ocorrências e outros pelo discernimento em 
torno da evolução. (...) Trata-se, portanto, de um 
movimento que modificará o planeta para melhor, a 
fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar que lhe está 
reservado. Quem não se entrega à luta, ao movimento, 
candidata-se ao insulamento.”

Livro do Mês

07 - MC II - 8º estudo
14 - O sermão profético
21 - O porquê da transição
28 - Desafios da transição

Trecho do capítulo 3 do livro do mês

Este é o primeiro livro de uma trilogia do Espírito 
Manoel Philomeno de Miranda. Foi psicografado por 
Divaldo Pereira Franco, logo após o grave tsunami 
ocorrido em 2004, no oceano Índico, atingindo diversos 
países, especialmente a Indonésia e a Tailândia, e 
matando em um único dia mais de 230 mil pessoas. 
Este evento despertou na Humanidade um sentimento 
de que grandes transformações começavam a 
acontecer e que a Humanidade precisaria repensar seus 
valores para construir uma nova era.

 Quando, Kardec pergunta aos Espíritos: “Com que 
fim fere Deus a Humanidade por meio de flagelos 
destruidores?”, a resposta veio simples e afirmativa: 
“Para fazê-la progredir mais depressa.” 

O autor espiritual explica-nos como esse aconteci-
mento se desenrolou no plano espiritual. Além disso, nos 
revela os movimentos dos planos superiores, na prepara-
ção de uma nova era, onde diversos acontecimentos se 
desenvolvem com este fim, como a chegada e a 
encarnação de Espíritos vindo de outro sistema estelar 
para acelerar o processo de transformação que ora se 
desenvolve na Terra.

Familia - Joanna de Ângelis 

Temas de
Estudo

As atividades da Escola Espírita de Evangelho Gamaliel reiniciaram na forma virtual 
no dia 09 de agosto através dos aplicativos Whatsapp, Meet e Zoom. Suas atividades na 
instituição ainda se encontram suspensas devido à pandemia do COVID-19 e tão logo 
possamos retornar avisaremos. Enquanto isso,  cuidemos da saúde de todos nós.

 vo, muitas vezes, na conduta do indivíduo, onde quer 
que se encontre, tornando-o inibido, introvertido ou jovial, 
agradável, como efeito das ocorrências do ninho 
doméstico.
 Os Espíritos antipáticos entre si, quando se 
reencontram na família, unidos pela consanguinidade, 
expressam essa animosidade de muitas formas, o que 
gera transtornos cuja gravidade tem a dimensão dos 
problemas vivenciados.
   *
 Representando a família a mais valiosa célula do 
organismo social, é nela que se encontram os Espíritos 
necessitados de entendimento, de intercâmbio de 
sentimentos e de expriências, de forma que o lar se faz 
sempre a escola na qual os hábitos irão definir todo o 
rumo existencial do ser.

 (do livro Elucidações psicológicas à luz do Espiritismo)

 A família é o grupo social onde o Espírito se 
aprimora, aprofundando a sensibilidade do amor, 
lapidando as arestas das imperfeições, depurando-
se das sujidades morais, limando as anfractuo-
sidades dos sentimentos e condutas; que merece 
carinho, mas constitui campo de desenvolvimento e 
de conquistas, nunca prisão ou fronteira delimita-
dora impeditiva dos grandes saltos na direção do 
triunfo sobre o Si.
    *
 A família é o laboratório de vivências das mais 
expressivas de que necessita o ser humano no seu 
processo de evolução, porquanto, no mesmo clã, os 
indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar 
os valores que os tipificam.
 O élan que se estabelece no lar tem valor decisi-


	Página 1
	Página 2

