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As Boas Novas

O mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a
Amélia Rodrigues – psic. Divaldo P. Franco história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do “eu”
para os altos píncaros da liberdade.
A autora demonstra a sua grande
Vivendo nos reinados de Augusto e Tibério cujas vidas assinalaram
sensibilidade ao trazer-nos as
com vigor inusitado a História, o Seu berço e Seu túmulo marcaram
recordações da passagem de Jesus
indelevelmente os tempos, constituindo sinal divisório da Civilização,
pela Terra. Ergue-nos a imaginação a acontecimento predominante nos fastos da vida humana.
alturas que não somos ainda
Aceitando como berço o reduto humílimo de uma estrebaria, no
capazes de alçar por nós mesmos. momento significativo de um censo, elaborou, desde o primeiro
Faz-nos sentir o Meigo Rabino como momento, a profunda lição da humildade para inaugurar um reinado
se estivéssemos em Sua suave diferente entre as criaturas, no justo momento em que a supremacia da
presença junto aos homens daquela força entronizava o gládio e a púrpura atapetava o solo, alcatifando o
época.
piso por onde passavam os triunfadores.
Algumas das passagens mais
E não se afastou, jamais, da diretriz inicial assumida: a de servo de
relevantes do Novo Testamento são todos.
aqui apresentadas com detalhes e
Ele chega silencioso, pulcro, e fica. Reúne a malta dos aflitos e os
cores não contidos no livro sagrado agasalha ao próprio peito. Nada solicita, coisa alguma exige. Admoesta
das Escrituras cristãs.
e ajuda. Verbera, rigoroso, e socorre.
Aqui as situações se desdobram e
As Suas Boas Novas são orquestradas pela musicalidade
são contextualizadas de modo a nos espontânea da Natureza, no cenário das primaveras e dos verões, entre
dar uma visão muito mais ampla as aldeias e o lago, no coração exuberante da Terra em crescimento...
dos acontecimentos.
E traído, magoado, encarcerado, vencido numa Cruz, elege uma
Para nós ainda é muito difícil tranquila e luminosa manhã para ressurgir, buscando uma antiga
alcançar a extensão e a gravidade da obsidiada para dizer-lhe que a vida não cessa, e que o Reino de Deus
vinda de Jesus entre os homens. está dentro do coração...
Mas Amélia Rodrigues no-Lo
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amor pela Humanidade terrena
13 Maria de Magdala
através do Zoom. Se você é jovem
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Escola Espírita de Evangelho Gamaliel
Parábola do Semeador
«Aquele que semeia saiu a semear; e,
semeando, uma parte da semente caiu ao longo
do caminho e os pássaros do céu vieram e a
comeram. Outra parte caiu em lugares
pedregosos onde não havia muita terra; as
sementes logo brotaram, porque carecia de
profundidade a terra onde haviam caído. Mas,
levantando-se, o Sol as queimou e, como não
tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre
espinheiros e estes, crescendo, as abafaram.
Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu
frutos, dando algumas sementes cem por um,
outras sessenta e outras trinta.»
«Escutai, pois, vós outros a parábola do
semeador. Quem quer que escuta a palavra do
Reino e não lhe dá atenção, vem o espírito
maligno e tira o que lhe fora semeado no
coração. Esse é o que recebeu a semente ao

longo do caminho. Aquele que recebe a
semente em meio das pedras é o que escuta
a palavra e que a recebe com alegria no
primeiro momento. Mas não tendo nele
raízes, dura apenas algum tempo.
Sobrevindo reveses e perseguições por
causa da palavra, tira ele daí motivo de
escândalo e de queda. Aquele que recebe a
semente entre espinheiros é o que ouve a
palavra; mas em quem, logo, os cuidados
deste século e a ilusão das riquezas abafam
aquela palavra e a tornam infrutífera.
Aquele, porém, que recebe a semente em
boa terra é o que escuta a palavra, que lhe
presta atenção e em quem ela produz frutos,
dando cem ou sessenta, ou trinta por um.»
(Mateus, 13:1 a 9 e 18 a 23)
A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel
segue com suas atividades na forma virtual.
Contato: Ana Luz - 98131-9950
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TRANSFORMAÇÃO
“Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.”
Paulo (I Coríntios, 15:51)

Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida
espiritual.
Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações
teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a
situação da criatura, após o desprendimento carnal. É justo que semelhante
situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da
vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem
fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a
sua porta de “entrada” e “saída”, conforme as conquistas próprias.
Fala-se demasiadamente em zonas purgatórias, em trevas exteriores, em
regiões de sono psíquico.
Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime que, por
enquanto, transcende o limitado entendimento humano.
Todos os que se abeberaram nas fontes puras da verdade, com o Cristo,
devem guardar sempre o otimismo e a confiança.
“Nem todos dormiremos” – diz Paulo, isto significa que nem todas as
criaturas caminharão às tontas, nas regiões mentais da semi-inconsciência,
nem todos serão arrebatados a esferas purgatoriais e, ainda que tais
ocorrências sucedessem, ouçamos, ainda, o abnegado amigo do
Evangelho, quando nos assevera – “mas todos seremos transformados.”
Paulo não promete sofrimento inesgotável nem repouso sem-fim.
Promete transformação.
Ninguém parte ao chamado da Vida Eterna senão para transformar-se.
Morte do corpo é crescimento espiritual.
O túmulo numa esfera é berço em outra.
E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos
para o bem, desde hoje.
VINHA DE LUZ / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

RECIPROCIDADE
Ação e reação consequente integram inderrogável lei da vida.
Procure ouvir a esperança e você encontrará a certeza da vitória.
Detenha-se no bem e obterá o lado melhor das pessoas e circunstâncias.
Auxilie a alguém e esse alguém se fará canal de auxílio em seu apoio.
Promova a tranquilidade alheia e a paz virá ao seu encontro.
Aproveite o seu tempo construindo elevação e o tempo lhe trará maravilhas.
Abençoe a vida e a vida lhe abençoará a existência.
Busque servir e o seu próprio trabalho lhe ofertará a orientação de que você necessite.
Ame aos semelhantes e os semelhantes retribuirão a você com medidas transbordantes de afeto.
Plante isso ou aquilo e você colherá dos recursos que semeou: alguém poderá dizer que isso é óbvio,
entretanto, ligados no bem de todos, transfiramo-nos da palavra à vivência e decerto que surpresas
iluminadas de alegria virão fatalmente a você se você experimentar.
RESPOSTAS DA VIDA / ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO C. XAVIER
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Oração por Auxílio

NA SENDA RENOVADORA
Não alegues a suposta ingratidão dos outros para desertar da Seara do Bem.
Na engrenagem da vida, cada qual de nós é peça importante com funções específicas.
Considera o poder de auxiliar que te foi concedido.
Ninguém recebe o conhecimento superior tão-só para o proveito próprio.
Saibamos dividir o tesouro da compreensão em parcelas de bondade.
Recorda que te apóias no concurso de muitos corações que te escoraram, um dia, no recinto doméstico, sem aguardar
o brilho de qualquer premiação.
Revisa as sendas trilhadas e redescobrirás na base da tua riqueza de espírito um amigo anônimo encanecido entre a
dificuldade e abnegação, ou a assistência de um companheiro que muitas vezes te haverá desculpado as fraquezas e as
incompreensões, a fim de que amadurecesses no entendimento da vida.
Reflete nisso e concluirás que Deus jamais te falhou no instante preciso.
Reconhecerás que essa mesma Divina Providência que te resguardou pelo devotamento de braços alheios, espera
agora sejas a proteção dos nossos irmãos mais fracos.
Não sonegarás benevolência onde repontem agravos.
Lembrar-te-ás da Infinita Bondade do Criador, que improvisa o oásis na aridez do deserto tanto quanto cultiva o
jardim na amargura do pântano, e amarás sempre, aprendendo a distribuir os talentos de tuas aquisições espirituais.
Ninguém consegue adivinhar os prodígios do amor que nascerão de um simples gesto de bondade perante um
coração que as circunstâncias menos felizes relegaram por muito tempo à secura, tanto quanto ninguém pode prever a
alegria dos frutos que virão de uma simples semente nobre, lançada ao solo por muito tempo largado à negligência.
Seja qual for o contratempo que se te erija em obstáculo na estrada a percorrer, age para o bem.
Ambientando a fé no próprio íntimo, alterou-se-te a paisagem no dia-a-dia.
Faze dela instrumento de trabalho e lâmpada acesa no caminho.
Quando assinalaste a verdade que te ilumina o espírito, tiveste o coração automaticamente induzido a integrar a
legião dos companheiros do Cristo e, diante do Cristo, nenhum de nós poderá esquecer-lhe a inesquecível
convocação:
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.”

Senhor Jesus!
Todos nós, os espíritos jungidos ainda à evolução da Terra,
tutelados teus, ante a Providência Divina, somos criaturas
imperfeitas, entre o erro manifesto e o desejo de acertar.
Resguarda-nos em teu infinito amor!
Auxilia aos companheiros frágeis na fé, entretanto, apóia
aqueles outros que se esforçam para conservá-la.
Reergue os que caem na senda do serviço aos semelhantes,
mas sustenta aqueles que continuam de pé, tantas vezes
martelados por tribulações que lhes surgem de improviso.
Ampara aos que se acham perseguidos pela ignorância ou
pela crueldade, no entanto, guarda em tuas mãos os servidores
teus, leais à justiça.
Socorre aos irmãos em penúria, porém, renova os recursos de
quantos se consagram à beneficência.
Guia os corações desorientados nas trevas, mas estende a tua
proteção aos obreiros que te preservam a luz.
Compadece-te de todos nós, Senhor!
Conserva-nos, por misericórdia, na estrada do bem, e livranos do mal! Assim seja.
PALAVRAS DO CORAÇÃO / MEIMEI / FRANCISCO C. XAVIER

Caridade, onde estiveres
Lenindo as dores de alguém,
Onde sirvas, onde fales,
Jesus estará também.
AUTA DE SOUZA

Não é a erva daninha
Que mata o grão promissor,
Mas a triste negligência
Que mora no lavrador.
CASIMIRO CUNHA

A consciência cósmica leva em
conta imensa diversidade dos
níveis de amadurecimento;
Portanto o seu juízo é sempre
proporcional ao estágio evolutivo
que se possui.
HAMMED

“Não estou só, porque o Pai está
comigo.”
JESUS (João 16:32)

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS
Estão à disposição, na Tesouraria, os
envelopes da Campanha do Natal de
2021.

MEDIUNIDADE E SINTONIA / EMMANUEL / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

ATIVIDADES PÚBLICAS
O GEAL reabriu aos domingos a partir do dia 08/08/2021, 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.

NOSSA PROGRAMAÇÃO - Novembro / 2021
04 / NOVEMBRO
Quintas Feiras

15 h

RITA MENDES
L.E. - Q. 440 / 446

04 / NOVEMBRO
Quintas Feiras
Quintas Feiras

20hs
h
20

16 h

25 / NOVEMBRO

18 / NOVEMBRO

DEUSA NOGUEIRA

JOSÉ MAURO HADDAD

L.E. - Q. 447 / 455

MARCOS DAVI P. PONTES

L.E. - Q. 456 / 472

L.E. - Q. 473 / 480

11 / NOVEMBRO

MARIA CRISTINA FIGUEIREDO
E.S.E. - Capº. XVIII - 01 / 02

VALÉRIA CARNEIRO DE BARROS

CARMEN SILVEIRA

LUIZ CARLOS TELLES

E.S.E. - Capº. XVIII - 03 / 05

E.S.E. - Capº. XVIII - 06 / 09

E.S.E. - Capº. XVIII - 10 / 12

14 / NOVEMBRO PRESENCIAL

21 / NOVEMBRO PRESENCIAL

FERNANDO JOSÉ MONTEIRO

NILTON F. DE MENEZES SALLES

GERALDO FERREIRA

Tema: Livre

Tema: Livre

Tema: Livre

Tema: Livre

Direção:

Geraldo Ferreira

Direção: Elaine Martins da Cruz

Jesus (Matheus, 15:18)

“ Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em
verdade vos digo que eu sou a porta
das ovelhas.”
(João, 10:7)

28 / NOVEMBRO PRESENCIAL

CELINA NOSSAR

Direção: Léa Fonseca Silva

Mas o que sai da boca procede do
coração, e isso contamina o homem.

25 / NOVEMBRO

18 / NOVEMBRO
.

07 / NOVEMBRO PRESENCIAL
Domingos

11 / NOVEMBRO

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

Direção:

Marly Albuquerque

Moisés não vos deu o pão do Céu,
mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão
do céu.
Jesus(João, 6:32)

