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Departamento do Livro

Edição 209

                   Novembro 2014

Ano 19

GPELA
INFORMA

GPELA- Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor

Rua Silva Cardoso, 673 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ- CEP: 21810-031
Tel: (21) 3421-2666  -  www.gpela.org.br - Email: contato.gpela@gmail.com

 

“Quer ajudar uma Instituição e receber um brinde                                                                                                       
para aumentar seu conhecimento?                                                                                                  
Associe-se ao CLUBE DA ARTE”.                                                                                                            

Saiba como. Procure a nossa livraria “Gotas de Luz”. 

Associe-se ao

______________________________________________________
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Encontro de Pais e Responsáveis 
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______________________________________________________

 
Agendas 2015 

 
Já chegou!!!! 

Visite a nossa Livraria e adquira a sua. 
Dê de presente para quem você gosta! 

Agenda 2015. 
Já chegou! 

Reserve a sua. 

 
Doação de Livros 

Estamos recebendo doações de livros. 
Aceitamos todos os tipos de livros. 

Para informações ou dúvidas procure a Livraria “Gotas de Luz”. 

 

 

Venha Participar!!! 
Teremos Feira de Artesanato. 
Cantina com doces, salgados,  

refrigerantes, etc.... 
 
 



Você gostaria de se associar ao GPELA?

Procure nossa Secretaria para
 maiores informações e venha
 fazer parte dos colaboradores

 de nossa Casa.

Atendimento aos associados

Terças: De 19:30h às 20:10h / 21:00h às 21:15h

Quintas: De 15:30h às 16:30h

Sextas: De 19:30h às 20:10h / 21:00h às 21:15h

Sábados: De 17:30h às 18:10h / 19h às19:15h
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Atividades Regulares

 

  

 

         

  

 

  Tel : 3421-2219 
          7368-1716

 
    sergio.murilo.santos@rocketmail.com

   Compra - Venda - Legaliza
 

Corretor de Imóveis
       Sérgio Murilo

Consulta com hora marcada

Terapia de Transformação
 da Consciência

Dalvanete Albuquerque
9978-4687

Rua Francisco Real, 1950 SS/117 
 Real Shopping - Bangu

Sônia Soares
9964-3756

Consultório de Psicologia

   Av.Cônego de Vasconcelos
nº 549 - Loja B

Sede do Bangu Atlético Clube
  brilhantesportes@ibest.com.br

 Tel: 3332-0332
 

     

  

Dom 
9h às 12h Campanha do quilo  (2º Domingo do mês) 

15h às 19h Cursos/Seminários/Encontros (3º domingo d0 mês) 

Seg 

14h às 17h Trabalhos Artesanais – Grupo Geração de Renda 

14h às 16:30h Brechó beneficente – Aberto ao público 

20h às 21h Palestra em Esperanto (1ª segunda-feira do mês) 

20h às 21:30h ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 

Ter 

14h às 17h Aula de Artesanato 

19:30h às 20h Atendimento Fraterno 

19:30h às 21:15h Evangelização Infanto-Juvenil  

20h às 21:15h Encontro de Pais e Responsáveis (1 vez ao mês) 

20h às 21:30h Reunião Pública (Passe após a reunião) 

Qua 

8h às 12h Atividades Grupos de Famílias e Gestantes 

14h às 17h Trabalhos Manuais (confecção de enxoval de bebê) 

8h às 12h  Atendimento Social e Outros 

20h às 21:30h Grupos de Estudo de Mediunidade 

Qui 

15h às 15:30h Atendimento Fraterno 

15:30h às 17h Reunião Pública (Passe após a reunião) 

17:30h ás 19h Reunião de Desobsessão  (Não é aberta ao público) 

Sex 

14h às 16:30h Brechó Beneficente – Aberto ao público 

19:30h às 20h Atendimento Fraterno 

20h às 21:30h Reunião Pública (Passe após a reunião) 

19:45h às 21:30h Grupo de Estudo Joanna de Angelis (quinzenal) 

Sáb 

14h às 16h Curso de Esperanto 

16h às 17:30h ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 

17:30h às 18h Atendimento Fraterno 

18h às 19:30h Reunião Pública (Passe após a reunião) 

Encontro de Pais e Responsáveis 

Dia: 25/11 às 19:45h 

Tema: “Esperança em dias melhores – Visão otimista 

para um mundo de regeneração” 

Dinamizador: Iná Garuzi 
	

SAUDADE 
 

Saudade! É pura poesia! Lembra-me infância, alegria, sorrisos, 
 cheiro de chuva, a comida da vovó, pessoas que estavam e já não estão  

e nem estarão e situações que não posso mais viver.  
Saudade, quando sinto, sou arrebatada por emoções. 

Em alguns momentos, ponho-me a chorar, outros dou de rir  
e a desejo mais intensamente. 

Como é bom senti-la, mesmo que sofrida, é como uma  
fotografia que o tempo não poderá apagar.  

Saudade tem nome próprio, mas empresta para tantos, 
 que perto de mim, não está mais.  

È tão real, que por vezes acredito poder tocá-la,  
que por vezes a confundo e estou errada,  

mas sem você na minha estrada a vida não teria graça 
 o sentido real seria sem lembranças, sem o ontem.  

Peço-lhe que não me oprima, pois tem vezes que me preenche tanto,  
que até o meu pranto é liberto por você. Seja uma doce criança, 

 que apronta travessura, mas que sabe ser meiga e afagar, 
 trazendo alegria, paz e recordações impregnadas de emoções.  

Não se apresente feia e nem mesmo mude seu chamar, solidão não! 
 Saudade é para quem sabe amar! 

 

 Do Livro: Aqueles que moram em mim de Carlos Assis e Vivianne Santanna 
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Mensagem

Departamento de Serviço de Assistência 
e Promoção Social Espírita (DSAPSE)

Campanha do Quilo
Gostaria de fazer parte desse grupo?

Próxima Campanha: 09/11 às 9:30h

Aguardamos você aqui no GPELA

 sempre no segundo domingo do mês!

______________________________________________________

Visite o Grêmio Literário e conheça 
mais sobre a história do nosso bairro.

Rua Silva Cardoso, 349-A, Bangu
Rio de Janeiro, RJ

Tel.: 3331-0025
E-mail: museudebangu@gmail.com

Museu de Bangu

______________________________________________________

______________________________________________________

 Material de Limpeza 
Estamos precisando de Material de Higiene e Limpeza. 

A sua ajuda é muito importante. 
 

Brechó GPELA

Nosso Brechó fica aberto às segundas e sextas-feiras 
das 14h às 16:30h.

Está é uma forma de doação às famílias assistidas
 além de ajudar na manutenção do GPELA por meio das vendas 

com o valor simbólico.

Aula de Artesanato 
Venha aprender!  

 (Todas às terças-feiras) 
Das 14h às 17h no GPELA. 

Interessados procurar a Sonia Bomfim. 

______________________________________________________

Estamos precisando de: 
Toalha de banho, flanela, pacote de fralda de pano,  

fraldas descartáveis nos tamanhos P, M e G, 
 tecido para camisinha VOIL de algodão (voal). 

Costurinha Scheilla 
29 anos de muito trabalho 

______________________________________________________

Mutirão GPELA 

Data: 15/11 das 9h às 14h no Gpela. 
     Pintura das ardósias do pátio, arrumação e limpeza. 

A ajuda de mão-de-obra de pintura será muito bem vinda. 
 Interessados procurar o Túlio. 

 

 

Primavera 
Vem vindo a primavera 

com cheiro de flores 
perfume no ar. 

 
Vem vindo a Primavera 

sentado na fonte  
em sonho brincar. 

 
Vem vindo a Primavera 

te espero sorrindo 
ao seu colo embalar. 

 
Vem vindo a Primavera 

correndo, brincando  
preciso de um lar. 

 
Vem vindo a Primavera 

como toda criança 
fazendo barulho 
eu sonho voltar. 

 
Sou seu filho querido que um dia partiu,  

mas com muita alegria 
na fonte um dia 
você me sorriu. 

 
Obrigado mãezinha, sim 

Voltarei. 

Mensagem mediúnica recebida no GPELA em 18/10/2014. 



 
  

Dia Tema Expositor 

01 Sab 
Valorização da Vida – DAD/GPELA 

Prosseguindo na Vida 
Marcelo Senna 

04 Ter Veneno Sutil  Sérgio Daemon 

06 Qui Investimento para a Paz Neide Lima 

07 Sex Esperanto – ZAMENHOF, O 
MISSIONÁRIO DA FRATERNIDADE 

Givanildo Ramos 

08 Sab O Arrependimento Túlio Marcio Motta 

11 Ter Inimigos Queridos Zany A. dos Santos 

13 Qui Guia Seguro Iná Garuzi 

14 Sex Infortúnio Real Jorge Miguel Martins 

15 Sab Roteiros Inesperados Manoel Estevão 

18 Ter 68º Aniversário da Juventude 
SEJ/DIJ/GPELA 

DIJ/JUVENTUDE 

20 Qui Mais Coragem e Amor Icleia Souza 

21 Sex Amor e Força Deise Roberto 

22 Sab Ação e Conversão Luíz Cláudio Rosa 

25 Ter Onde Estejas, Floresce Glória Mª Knop 

27 Qui Dor e Progresso Izidora da Silva 

28 Sex Insiste Mais Yara de Freita 

29 Sab Frente ao Egoísmo Sônia Maria Barros 

310  

 Reuniões Públicas
Departamento de Infância e Juventude

 

  Palestras do mês de Novembro

     Terças e sextas às 20h / Quintas às 15:30h / Sábados às 18h
1ª segunda-feira do mês às 20h (Palestra em Esperanto)

         

GPELA/DECOM
Presidente: Túlio Marcio S. Motta
Vice Presidente: Yara de F. Rodrigues
Redação: DECOM - Marcia Andrea M.Rodrigues
Periodicidade Mensal 
Distribuição Gratuita: 500 exemplares

GPELA INFORMA: 

A Emissora
 da Fraternidade

A Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM

Subprojeto: : “Leis Morais - acesso seguro ao bem conviver!” 

 

 
Livro : Luz da Esperança  -  Joanna de Ângelis                                      

Tema: Vivenciando o Amor e a Caridade! 
 

Dias 
(3ª Feira) 

Temas  

04/11 Sou caridoso? 

11/11 Sou jovem e vou à luta! 

18/11 68º Aniversário da Mocidade 

25/11 Amor em Família: estreitando laços! 

Juventude formosa e sonhadora! 
Tudo quanto contemples em forma de corrupção, de degradação, de miséria, é a herança maléfica 

da insensatez e da crueldade. 
Necessário que pares na correria alucinada pelos tóxicos da ilusão e reflexiones, pois que estes   

são os teus dias de preparação, a fim de que não repitas, mais tarde, tudo quanto agora censuras 
ou te permites em fuga emocional, evitando o enfrentamento indispensável ao triunfo pessoal. 

O alvorecer borda de cores a noite sombria na qual se homiziam o crime e a sordidez. 
Faze luz desde agora, não te comprometendo com o mal, não te asfixiando nos vapores que 

embriagam os sentidos e vilipendiam o ser. 
És o amanhecer! 

Indispensável clarear todas as sombras com a soberana luz do amor e caminhar com segurança 
na direção do dia pleno. 

Não te permitas corromper pelos astutos triunfadores de um dia. Eles já foram jovens e 
enfermaram muito cedo, enquanto desfrutas do conhecimento saudável da vida condigna. 
Apontando o caminho a um jovem rico que O interrogou como conseguir o Reino dos Céus, Jesus 

respondeu com firmeza: - Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos Céus, depois 
vem e segue-me...

(1) 
iniciando o esforço agora. 

Não há outra alternativa a seguir. 
Vende ao amor as tuas forças e segue o Mestre Incomparável hoje, porque amanhã, 

possivelmente, será tarde demais. 
Hoje é o teu dia. 

Avança! 
 

 

Joanna de Ângelis - Psicografia de Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da 

noite de 22 de julho de 2013, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em 

Salvador, Bahia, data da chegada do Papa Francisco ao Brasil, para 

iniciar a 28ª Jornada Mundial da Juventude. 

 



Rua dos Açudes, nº 572 - Bangu

Veterinária Instinto

Tel.: (21) 3468-4303 

Camilla Viana

CRMV - 9279

CAMILLAVIANA@VETERINARIAINSTINTO.COM.BR

        TEMOS PROMOÇÕES, LIGUE E CONFIRME!
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GPELA INFORMA

 

GPELA INFORMA

 

Cirurgiã Dentista

ORTODONTIA

Rua Doze de Fevereiro, 498
  Bangu - RJ

Drª Ana Carla Pinto
              de Freitas

Tel.: 3331-3683

-Tratamento de Canal e Clínica
-Convênios e Particular
 

Jorge Cerqueira
   

       ADVOCACIA
      E CONTABILIDADE

      

Rua Doze de Fevereiro,
 nº 281 - Bangu

        

Tel.: 3331-3583
jorcia@uol.com.br

  

 

Cirurgião Dentista

Dr. Jorge Sampaio de Deus Filho 

Tel.: 3331-2920

Rua Fonseca, 570 
 Sala101 - Bangu

CRO/RJ 118.274-9

e-mail: jorgesampaiorj@yahoo.com.br

Clínico atuando em:
- Implantes dentários
- Prótese

A nossa felicidade será naturalmente proporcional  

em relação à felicidade que fizermos para os outros. 

Allan Kardec 

______________________________________________________

O Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor informa que fez uma parceria 

educacional com a Universidade Candido Mendes,                                                              

Faculdades Integradas Simonsen, Faculdades Integradas                                                

Jacarepaguá e suas conveniadas. 

O Objetivo do Convênio Educacional é proporcionar oportunidades                                                         

de cursar programas de ensino com Bolsas de Estudos de até 80%. 

Os interessados procurar a secretaria do GPELA. 

 

ACVM - Ação Cristã Vicente Moretti 
Campanha Encontro de Corações 

Instituição filantrópica, fundada em 24 de junho de 1961, com o objetivo de                                                                 
atender as crianças portadoras de múltiplas deficiências. Atualmente abriga na                                                      

enfermaria 50 pacientes portadores de Encefalopatia Crônica da Infância.                                                                                 
No Ambulatório atende aproximadamente 900 Famílias.                                                                                                

Nas Oficinas Artesanais, tem aproximadamente 100 adolescentes, todos                                                                     
atendidos por uma equipe multidisciplinar no horário de 08:00h às 17:00h. 

A ACVM vem crescendo gradativamente com muito esforço e trabalho,                                                              
tornando-se hoje uma Instituição que atua na área de habilitação e reabilitação. 

As barreiras são vencidas com pessoas de coração envolvido com a causa.                                                                 
No momento dentre varias dificuldades, todo auxilio é bem vindo.                                                                              
Seja você mais um elo nessa “Cadeia de Corações Generosos”. 

Seja um associado.   

Preencha a sua ficha de inscrição de associado na secretaria do GPELA                                                                                                      
ou entre em contato com a ACVM, Rua Maravilha, 308 – Bangu/RJ – Cep: 21810-100.                                                    
Tels.: 21 2401-9533/3309-3967/3332-3095                                                                                                                                                  
e-mail: acvm@acvm.org.br - site: www.acvmrj.org.br 
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Departamento de Assuntos Doutrinários

 

Departamento de Esperanto

 

“Tudo vale a pena, se a alma não é pequena”. 

Fernando Pessoa 

______________________________________________________

 
La Evangelio Lau Spiritismo 

 

Oração pelos escravizados 

Querido Jesus:  
Recordando-me dos escravos negros que foram libertados, 
embora a permanência de alguns fatores que a ignorância 

engendra, impedindo a plenitude da raça, eu Te quero rogar: 
 

Por aqueles que continuam escravos da prepotência;  
Os que se demoram escravizados aos vícios degradantes; 

Os que se deixam escravizar pelas paixões selvagens; 
Aqueles que escravizaram os sentimentos ao ódio,  

ao ciúme, à inveja, ao orgulho; 
Aqueles que jazem escravizados aos desejos infrenes e vãos; 

Aqueles que teimam em manter-se escravos da violência e 
da belicosidade; 

Os que se facultam a escravidão dos sentidos como se  
a vida se reduzisse apenas às fantasias e ilusões; 

Os que continuam na escravidão do remorso perturbador; 
Os que estão escravizados às doenças degenerativas 

em dolorosas rebeldias; 
Os que correm pelas furnas da alienação escravizadora; 

Os que ainda preferem a escravidão nas sombras... 
São tantas as formas de escravidão que predominam na Terra! 

Buscamos-Te, porque reconhecemos seres o Libertador 
de todos quantos Te procuram, aguardando somente 

a decisão de cada um. 
Enquanto no mundo ainda se demoram as escravidões políticas, 

raciais, religiosas, sociais, evocamos aqueles que tiveram a coragem  
de proclamar a liberdade dos seus irmãos sem quaisquer condições, 
e oramos em favor dos escravos na Terra, suplicando-Te, em nome  

do Amor, que os ajudes quanto antes na sua Libertação. 
 

Livro: Antologia Espiritual – Espírito Iolanda Brasil 
Psicografia Divaldo Pereira Franco  

Manutenção de Computadores, 
 Impressoras e Monitores 

End.: Rua Professor Clemente Ferreira nº 1660 loja C/D 

Tel.: 3333-7573 Cel.: 9 9238-7201  
E-mail: megadobrasil@yahoo.com.br 

 
Torna a beleza do Evangelho santo 
A revelar-se para o mundo inteiro, 

Santificante e lúcido roteiro 

À claridade excelsa do Esperanto. 

 

É a mensagem dos filhos do Cruzeiro 

Ao mundo que transborda angústia e espanto, 

Estandarte sublime, sacrossanto, 

De verdades eternas mensageiro. 

 

Simples, nobre, feliz, vasta e divina, 

Eis que a língua dos povos descortina 

O Código da Vida claro e puro ! 

 

Salve Brasil da Paz, augusto e grande, 

De onde o Esperanto em luz se eleva e expande 

Para a Glória terrestre do futuro !  

Cruz e Souza 

Do livro : “A Língua que veio do Céu” 

 
 

ESPIRITISMO, EVANGELHO e ESPERANTO formam a base única e indivisível                                                  

do magnífico mundo de amanhã!!! 

 

Em 23 de Novembro teremos a CONFRATERNIZAÇÂO ESPERANTISTA DA ZONA OESTE. 

Local: Quadra de Esportes do Colégio Francisco de Assis, em Realengo. 

 

 Esperanto... Francisco Cândido Xavier meditava sobre O Evangelho Segundo o               
Espiritismo, em Esperanto, que acabara de receber, e a importância do livro em 

língua internacional, quando se aproximou o grande poeta brasileiro Cruz e Souza 
ditando-lhe este belíssimo poema : ... 

 

 

Informe-se sobre cursos e leia nosso mural com mensagens e programações. 

 

 

Movimento Esperantista 


