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Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

02 Conversa com 2 médiuns

16 L.M. - Obsessão/Loucura

23 Jesus e Judas Iscariotes

09 L.M. - Estudo de casos

30 Maria de Magdala

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel 
segue com suas atividades na forma virtual. 
 Contato: Ana Luz - 98131-9950

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 
pelo whatsapp 98178-9930.

O instituto da família é organizado no plano 
espiritual, antes de projetar-se na Terra?

 É nas dificuldades provadas em 
comum, nas dores e nas experiências 
recebidas na mesma estrada de  
evolução  redentora,  que se olvidam as 
amarguras do passado longínquo, 
transformando-se todos os sentimentos 
inferiores em expressões regeneradas e 
santificadas.
 Purificadas as afeições, acima dos 
laços do sangue, o sagrado instituto da 
família se perpetua no Infinito, através 
dos laços imperecíveis do Espírito.

(Emmanuel no livro O Consolador - perg. 175 )

- O colégio familiar tem suas origens 
sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, 
reúnem-se  todos  aqueles  que  se  
comprometeram, no Além, a desenvolver na 
Terra uma tarefa construtiva de 
fraternidade real e definitiva.
 Preponderam nesse instituto divino os 
elos do amor, fundidos nas experiências de 
outras eras; todavia, ai acorrem igualmente 
os ódios e as perseguições do pretérito 
obscuro, a fim de se transfundirem em 
solidariedade fraternal, com vistas ao futuro.

Temas de Estudo

É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de 
energia. Revela a glória da Natureza. Destaca-se pela imponência e 
impressiona pelo ruído.

Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais simples, 
é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a 
força. 

É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, 
estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso.

Palavras ao Autor
Sim, meu amigo, observa a cachoeira que surge aos teus olhos. 

Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é 
imprescindível que a Doutrina Espírita lhe clareie as manifestações e 
lhe governe os impulsos. Só então se erige em fonte contínua de 
ensinamento e socorro, consolação e bênção.

Assim também é a mediunidade. Como a queda-dágua, pode 
nascer em qualquer parte. Não é patrimônio exclusivo de um grupo, 
nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, 
guardando consigo revelações convincentes e possibilidades 
assombrosas.

Estudemo-la, pois, sob as diretrizes kardequianas que nos traçam 
seguro caminho para o Cristo de Deus, através da revivescência do 
Evangelho simples e puro, a fim de que mediunidade e médiuns se 
coloquem, realmente, a serviço da sublimação espiritual. 

(Emmanuel no prefácio do livro do mês)
Apresenta, de forma muito fácil 

e didática, com esquemas gráficos 
e desenhos,  as anotações 
desenvolvidas nas aulas de seu 
estudo sistemático, capítulo a 
capítulo, deste livro no Centro 
Espírita Célia Xavier.

Estudioso do Espiritismo e 
trabalhador dedicado na seara 
espírita, o autor nos apresenta 
neste livro o resultado do seu 
trabalho de estudo do livro “Nos 
Domínios da Mediunidade” do 
Esp í r i to  André  Lu i z ,  pe la  
psicografia de quem ele teve o 
privilégio de haver comungado da 
intimidade, o nosso querido Chico 
Xavier.

“Baseia-se, portanto, nas 
observações desse Espírito (André 
Luiz) quando, sob a esclarecida 
orientação do Assistente Áulus, e 
na companhia de Hilário, visitou 
diversos núcleos espíritas consa-
grados ao serviço mediúnico”, 
explica o próprio autor na 
Introdução.

Livro do Mês
Estudando a Mediunidade  

Martins Peralva

Não te contentes com o 
terreno já conquistado, 
nem te lamentes em 
face dos trechos 
perdidos.
O teu momento de êxito 
c o m e ç a  a g o r a ,  e ,  
portanto, a tua ação 
deve ser iniciada de 
imediato.

JOANNA DE ÂNGELIS

Procura o bem, faze o 
bem,
Onde o teu passo 
estiver;
O mal nunca perde 
tempo,
Para fazer o que quer.

CASIMIRO CUNHA

Se acompanhamos o 
Cristo em todas as 
Suas claridades 
evangélicas, estamos 
atando laços com 
Deus, e nos libertando 
com a verdade.

JOSÉ GROSSO

Grupo Espírita André Luiz
Rua Jiquibá, 139 - Maracanã - RJ - CEP:20271-250
Tel: 21-2569-2499/3173-1059 - www.geal.org.br
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Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 
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A secretaria e a livraria funcionarão.

de 5ª feira anteriores ao domingo da reunião 
pretendida, enviando: nome

Inscrição prévia através do WhatsApp 97880-
3264, entre 12h de 3ª feira e 18h

A palestra será transmitida ao vivo pelo:

 Youtube e Facebook do GEAL

previamente anotados.

https://www.youtube.com/channel/UCkmPUc2
X7wNfPfr_35wHGKA/featured

correspondentes.

https://www.facebook.com/gealrj/live_videos/

No domingo, os interessados poderão colocar 
pedidos de irradiação e preces,

Palestra pública – domingos às 16h

completo e cópia do comprovante de 
vacinação com todas as doses

O GEAL estará reabrindo 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.

ATIVIDADES PÚBLICAS

ELSA ROSSI

Vinde, Eu vos consolarei !!!

SÉRGIO MONTES

O Homem de Bem.

TEREZINHA LUMBRERAS
L..E. -  Capº. 400 / 405

CLARA LILA GONZALEZ DE ARAÚJO
Suicídio de crianças e adolescentes -

implicações Espirituais

EDGARD DIAZ DE ABREU
L..E. -  Capº. 419 / 424

FERNANDA WIENSKOSKI
O Poder da Gratidão

WANDERLEY COUTINHO

O jugo leve

MARCO A. DAMICO
L..E. -  Capº. 406 / 412

MARIA CRISTINA FIGUEIREDO
L..E. -  Capº. 425 / 430

ALBERTO ALMEIDA
A Criança Ferida

ALEXANDRE BRAGA GUSMÃO
L..E. -  Capº. 413 / 418

Direção: Nilton F. de Menezes Salles Direção:  Marly AlbuquerqueDireção: Carlos Henrique Chaves Direção:  Elaine Martins da Cruz

GERALDO FERREIRA
Tema: Livre

31 /OUTUBRO PRESENCIAL 

03/10/1804

Direção:  Lilian Martins da Cruz

LUIZ EDUARDO MOURÃO
L..E. -  Capº. 431 / 438

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

Jesus (Matheus, 15:18)

“ Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em 
verdade vos digo que eu sou a porta 
das ovelha.”

(João, 10:7)

O GEAL está funcionando, em 
regime de plantão, às quintas e 
domingos das 14h às 17h, 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.

PLANTÕES

A  Secretaria e a Livraria também 
estão funcionando em regime de 
plantão, às quintas e domingos, 
das 14h às 18h.

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
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