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Entretanto, desde o extremo sacrifício, transformou-se no símbolo de paz e 
renovação para o mundo inteiro. Esse herói da simplicidade tem o nome de 
JESUS CRISTO. Seu poder cresce com os séculos e a sua mensagem, ainda 
hoje quanto sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações.

Aconselhou o respeito para com as autoridades do mundo e a obediência 
perante as leis de Deus.

Valorizava a amizade com tal devotamento que chorou por um amigo morto.

Restaurou os doentes e defendeu todos aqueles que se vissem humilhados 
pela injustiça.

Conversou com mulheres anônimas e algumas crianças esquecidas.
Todos os infelizes se lhe fizeram a grande família.

Não encontrou senão alguns homens iletrados e rudes que lhe apoiaram o 
trabalho na construção da obra imensa.

Pregou sempre o amor e a concórdia, a solidariedade e o perdão, a paciência 
e a alegria.

Mas, porque se abstivesse de partilhar o carro das vantagens terrestres, foi 
conduzido à cruz e a morte Dele passou como sendo a de um malfeitor.

Ensinava as revelações do Céu, nas praias e nos campos, quando não 
estivesse em casas e barcos emprestados.

SEARA DE FÉ / ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

SIMPLICIDADE
Era Ele tão simples que nasceu sem a proteção das paredes domésticas.

Alimentou os que tinham fome.

Se o homem se ressente de 
seus atos cheios de sombras, 
cabe a ele mesmo reerguer-se 
para luz de Deus, a fim de 
construir em sua consciência 
a cidadela de paz que o 
mundo deseja.

SCHEILLA

Dá do que tenhas ou sejas 
Mas lembra o senso comum:                                 
A tentação igualmente       
Não pede preço nenhum. 

CORNÉLIO PIRES

SOMENTE O AMOR

Cada criatura vive no centro das realizações dos seus próprios pensamentos, como a raiz 
da  árvore se mantém sob o tronco e sob a ramaria que nutriu e desenvolveu.

Todos estamos limitados, por isso, à extensão da onda mental que somos suscetíveis de 
criar e desenvolver.

Ninguém penetrará o domínio das forças que não compreende.
A percepção instintiva do irracional está longe de entender o palácio de princípios 

superiores que regem a vida dos homens, tanto quanto os homens se acham distantes do 
ingresso espiritual no santuário divino das leis que dirigem a vida dos anjos.

Somente quem exerce o ministério da fraternidade real encontra na Terra o seu próprio lar e na Humanidade a sua 
própria família.

Somente quem auxilia sempre adquire o tesouro da simpatia com que pagará, feliz, o tributo da ascensão.

Ainda que com extrema dificuldade, ambientemos a plantação do amor, no solo de nossas almas.

URGÊNCIA / EMMANUEL / FRANCISCO C. XAVIER

É por essa razão que Jesus nos descortinou os horizontes do amor, como as únicas sendas capazes de alargar os 
limites de nossa comunhão com as fontes mais altas da vida.

Quem se encarcera na escuridão, não segue além das trevas; quem se rende ao mal, com as dívidas do mal se 
confunde.

Somente quem perdoa consegue libertar-se para as experiências de ordem superior.

Somente quem ama quebra os grilhões da sombra.

Só o amor consegue romper as algemas de nossos compromissos com a animalidade e só ele nos fará 
suficientemente fortes e valorosos, para vencer os percalços e limitações do cubículo da carne, orientando-nos no 
caminho da sublimação imortal.

O Livro dos Médiuns   
 Allan Kardec

Escola Espírita de Evangelho Gamaliel

Juventude Espírita Abel Gomes

Temas de Estudo

 Uma vez concluída a tarefa 
essencial de publicar O Livro dos 
Espíritos, em 18 de abril de 1857, 
contendo as respostas das 
perguntas dirigidas aos Espíritos, 
Kardec deteve-se na preocupação 
de orientar os interessados da nova 
doutrina em como conduzirem-se 
no intercâmbio com a vida 
espiritual, fonte daqueles ensinos. 

 Assim, em 1861, ele publica O 
Livro dos Médiuns, que, no dizer do 
grande médium e orador espírita, 
Divaldo P. Franco, este livro é o 
maior tratado de parapsicologia 
escrito até hoje.
 Se a fé reside em forças 
espirituais ainda impalpáveis para a 
grande parte da humanidade, será 
pelo estudo destas forças que 
lograremos consolidá-la em bases 
sólidas, “construindo nossa casa 
sobre a rocha”, na expressão 
simbólica de Jesus.

 “Nem todos os Espíritos são de 
Deus”, já havia advertido o apóstolo 
João ao recomendar aos primeiros 
seguidores do Evangelho que o 
intercâmbio entre os dois planos da 
v i d a  r e q u e r  a t e n ç ã o  e  
discernimento. 

04 Met. da Conv. II - 5º Tema

11 Met. da Conv. II - 6º Tema

18 L.M.: Há Espíritos?

25 L.M.: 1o tema escolhido

Livro do Mês

 Depois de havermos exposto, nesse livro, a parte filosófica da 
ciência espírita, damos nesta obra a parte prática, para uso dos que 
queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem 
pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes 
sejam dados observar. Verão, aí, os óbices com que poderão 
deparar e terão também um meio de evitá-los. Estas duas obras, se 
bem a segunda constitua seguimento da primeira, são, até certo 
ponto, independentes uma da outra.

(Allan Kardec)

 Desde alguns anos, o Espiritismo há realizado grandes 
progressos: imensos, porém, são os que conseguiu realizar, a partir 
do momento em que tomou rumo filosófico, porque entrou a ser 
apreciado pela gente instruída. Presentemente, já não é um 
espetáculo: é uma doutrina de que não mais riem os que 
zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por levá-lo para 
esse terreno e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe 
granjeamos mais adeptos úteis, do que provocando a torto e a 
direito manifestações que se prestariam a abusos. Disso temos 
cotidianamente a prova em o número dos que se hão tornado 
espíritas unicamente pela leitura de “O Livro dos Espíritos”.

Mas, a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, 
diremos que primeiro leia “O Livro dos Espíritos”, porque contém 
princípios básicos, sem os quais algumas partes deste se tornariam 
talvez dificilmente compreensíveis.

 Contato: Ana Luz - 98131-9950

A Escola Espírita de Evangelho Gamaliel 
segue com suas atividades na 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 pelo whatsapp 
98178-9930.

Trecho da Introdução de O Livro dos Médiuns 

Dever de mãe
Dever de mãe

 Desde a infância, deve prepará-los 
para o trabalho e para a luta que os 
esperam. Desde os primeiros anos, deve 
ensinar a criança a fugir do abismo da 
liberdade, controlando-lhe as atitudes e 
consertando-lhe as posições mentais, pois 
que essa é a ocasião mais propícia à 
edificação das bases de uma vida.

 A mãe terrestre deve compreender, antes  
de  tudo,  que  seus  filhos, primeiramente, 
são filhos de Deus. 

    Será ela no lar o bom conselho sem 
parcialidade, o estímulo do trabalho e a 
fonte  de  harmonia  para  todos .

(Emmanuel no livro O Consolador )
 Nos labores do mundo, existem 
aquelas que se deixam levar pelo egoísmo 
do ambiente particularista; contudo, é 
preciso acordar  a tempo, de modo a não 
viciar a fonte da ternura.   

 No ambiente doméstico, o coração 
maternal deve ser o expoente divino de toda 
a compreensão espiritual e de todos os 
sacrifícios pela paz da família. 
 Dentro dessa esfera de trabalho, na 
mais santificada tarefa de renúncia 
pessoal, a mulher cristã acende a 
verdadeira luz para o caminho dos filhos 
através da vida. 
 A missão materna resume-se em dar 
sempre o amor de Deus, o Pai de Infinita 
Bondade, que pôs no coração das mães a 
sagrada essência da vida. 
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09 /SETEMBRO 16 /SETEMBRO
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05 /SETEMBRO PRESENCIAL 19 /SETEMBRO PRESENCIAL 12 /SETEMBRO PRESENCIAL 26 /SETEMBRO PRESENCIAL 

02 /SETEMBRO 23 /SETEMBRO

Quintas Feiras 

15 h 

Quintas Feiras 

20 hs 

Quintas Feiras 

20 h 

Domingos

16 h 

09 /SETEMBRO 16 /SETEMBRO 23 /SETEMBRO02 /SETEMBRO

30 / SETEMBRO

Das nuvens da ignorância, com a bênção do estudo;

Das armadilhas do fanatismo, com a fé raciocinada;
Das águas mortas do estacionamento, com o 
trabalho constante e desinteressado no bem.

A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, 
do livre arbítrio de cada um.

Das labaredas da revolta, com a fonte da confiança;

Resguarde-se:

RESGUARDE-SE

Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de 
toda contemporização com os enganos que nascem 
de você mesmo.

Dos miasmas do tédio, com o serviço incessante;

Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e 
os recursos defensivos do bem, na marcha da 
evolução.

ESTUDE E VIVA /ANDRÉ LUIZ / FRANCISCO 
CÂNDIDO XAVIER

Das arremetidas da sombra, com a vigilância efetiva;
Dos ataques do medo, com a luz da meditação;

Dos tentáculos do desânimo, com a prece sincera;

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

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

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

correspondentes.

 Youtube e Facebook do GEAL

Palestra pública – domingos às 16h

completo e cópia do comprovante de 
vacinação com todas as doses

A palestra será transmitida ao vivo pelo:
A secretaria e a livraria funcionarão.

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

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

previamente anotados.

 obstáculo aborrece. Temos O nele, porém, legítimo produtor 
de elevação e capacidade.

André Luiz

Inumeráveis os óbices. Sem conto as dificuldades.

Examina, assim, a situação em que te encontras e arregimenta forças a fim de ascenderes.

No torvelinho agressivo do dia-a-dia é mister crescer na direção da vitória, libertando-te das paixões que 
coarctam as aspirações elevadas.

Cá, na nesga da baixada dos homens, a dor em mil faces, o desespero em poliformia fisionômica, a desdita em 
vitória. Mesquinhez abraçada a coisa-nenhuma asfixiando esperanças, esmagando alegrias...

“Eu sou o Caminho...” (João – 14:6)

Lá, nas alturas do ideal, a amplitude de vistas e a largueza de realizações...

Paga o tributo do crescimento a peso de jovial renúncia e cordata submissão, superando detalhes desvaliosos 
e conjunturas lamentáveis, de modo a alcançares o ser e a vida aos cimos espirituais.

De cima, porém, a grandeza do conjunto harmonioso, em mosaico festivo, concitando-te a maiores 
realizações...

Asseverou Jesus ser o caminho, e ensinando como alcançar vitórias legítimas, enquanto conviveu com os 
homens e lhes sofreu a ingratidão não se permitiu deter com eles, ascendendo do topo de uma cruz, além do solo 
das paixões, aos cimos da sublimação.

Concitado ao programa redentor não te detenhas no ultraje dos fracos, nem te fixes na insensatez dos 
desolados.

Medita e segue-O, liberando-te da canga dos melindres e cogitações que te retêm no solo pegajoso das 
baixadas, desde hoje.

CONVITES DA VIDA / JOANNA DE ÂNGELIS / DIVALDO P. FRANCO 

CONVITE  À  ASCENSÃO

O cardo multiplicado na rota cravando-se aos pés andarilhos; a pedra miúda  penetrando pela alparcata 
protetora; a canícula ardente sobre a cabeça ou a chuva impertinente, prejudicial como circunstâncias 
impeditivas.

O apelo do Alto, no entanto, chegando-te como poema de sol, encanto de paisagem visual a perder-se além do 
horizonte, ar rarefeito, renovador, abençoado...

Na estreiteza do caminho estão a visão próxima do detalhe nem sempre atraente,  a lama e o abismo.

orientação: ”não queiras para os outros

reconforto, a regra áurea ainda é a mais sadia

Em matéria de progresso para segurança e

aquilo que não desejas.”

ABEL GOMES

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

30 / SETEMBRO

30 / SETEMBRO

JOSÉ SOARES

Fora da Caridade não há Salvação

DENISE DUARTE

A grandeza da humildade.

GUILHERME SARCINELLI LUZ
Tema: Livre

CRISTINA DELOU

A nova geração: aprendendo com a Doutrina Espírita

JORGE LUIZ CÂMARA
E.S.E. -  Capº. XVII - 01 / 03

RITA MENDES
L..E. -  Capº. 392 / 394

SILVIA RANGEL

Leonel e os judeus

NILTON F. DE MENEZES SALLES
Tema: Livre

TEREZINHA LUMBRERAS
E.S.E. -  Capº. XVII - 04 / 06

JORGE LUIZ CERQUEIRA
E.S.E. -  Capº. XVII - 07 / 09

JOÃO APARECIDO RIBEIRO
Tema: Livre

Direção: Olívia Rodrigues da Silva Direção:  Elaine Martins da CruzDireção: Lilian Martins da Cruz Direção:  Marly Albuquerque

GUILHERME KREMER
Tema: Livre

MARCOS DAVI
L..E. -  Capº. 395 / 399

EDGARD DIAS DE ABREU
E.S.E. -  Capº. XVII - 10 / 11
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