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Departamento 

do Esperanto

 

 

               

”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

Doação de Livros 
Estamos recebendo doações de livros. 

Aceitamos todos os tipos de livros. 
Para informações ou dúvidas procure a Livraria “Gotas de Luz”. 

______________________________________________________

______________________________________________________

 

   

Com início no Gpela.

          

                    

              

                       

                          

”Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, 
ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento 

do bem.”  Livro: Ceifa de Luz 

Obrigado GPELA por mais um ano de existência 
em nossas vidas! 

O autor, que foi grande orador espírita, apresenta, nesta obra,  
coletânea de diversos artigos publicados em órgãos da imprensa espírita,  

dedicando suas páginas a todos os que vivem dificuldades íntimas.  
Em pequenas crônicas, aborda temas como lei de causa e efeito,  

mediunidade de Chico Xavier, parapsicologia, entre outros mais.  
Oferece incentivo àqueles que lutam pelo aprimoramento íntimo,  

na incansável busca da evolução espiritual. 
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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

11
2 Departamento da Família

Atividades Regulares

 

  

 

         

     Av.Cônego de Vasconcelos
nº 549 - Loja B

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

 Tel: 3332-0332
 

 

  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
     

______________________________________________________
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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 17h 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 

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 17h 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) 

 

FONTE DE SOCORRO 

 

Onde os pais podem buscar o socorro para as dificuldades em sua missão?                     
Com os psicólogos? Com os educadores? Com os médicos? Com os assistentes 

sociais? Sabemos serem eles grandes auxiliares no trabalho de socorro à família, 
mas não suficientes para enfrentarem a tempestade moral que assola o lar,na 

atualidade. 
JESUS é o grande psicólogo, educador, médico e MESTRE MAIOR a nos mostrar o 

caminho da vitória espiritual. 
O EVANGELHO é o grande roteiro de iluminação das almas, encerrando em si a 

manifestação do Divino Mestre. 
O ESPIRITISMO é a revivescência do Evangelho, trazido à Terra sob a supervisão 

do Cristo, com a missão de transformar a humanidade para a Nova Era. 
E o Espiritismo se manifestará integralmente em toda a sua plenitude através do 

CENTRO ESPÍRITA, base principal de irradiação da mensagem renovadora do 
Terceiro Milênio.Allan Kardec elucida o socorro do Espiritismo à família, ante as 

dificuldades da vida moderna:"Pode o Espiritismo remediar esse mal?                        
Sem nenhuma dúvida; e não hesitamos em dizer que é o único                         

suficientemente poderoso para fazer cessar. 

Do livro: Um Desafio Chamado Família - Nazareth, Joamar Zanolini 

 

O Departamento da Família parabeniza o GPELA por mais um ano                        
cumprindo a sua missão de Evangelizar na certeza de que                                         

"A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos" 
Neio Lucio -Jesus no Lar 

Parabéns GPELA pelos 113 Anos de Luz e Amor! 
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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: 08/06  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

Colabore com o nosso chá de bebê!

      Estamos precisando de doações de:
Sabonetes; Flanela; Fraldas de pano;
Fraldas descartáveis (P / M);Tecido para 
camisetas; Voil (Voal).

Nós, bebês, agradecemos de coração!

Doe um Agasalho ou Edredom a

quem precisa.

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 

Precisa-se de voluntários para o Brechó.
Funcionamos nas segundas-feiras e sextas-feiras

das 14h às 17h.
Interessados procurar a Nanci.

Dom Romualdo Antônio de Seixas nasceu em 07 de fevereiro de 1787,  
na Vila Cametá, no Estado do Pará, filho de Justiniano de Seixas e Ângela Bittencourt.  

Vulto Brasileiro de grande destaque no Catolicismo do Brasil.  
Membro do conselho de Sua Majestade, o Imperador, recebeu a Grã-Cruz da 

Ordem do Cristo. Presidente do Instituto Histórico da Bahia e 
 membro do Instituto histórico e Geográfico do Rio de Janeiro.  

Membro da Academia Real de Munich e Presidente Honorário do Instituto D’África, 
estabelecido em Paris. 

Dom Romualdo de Seixas, um sábio que o Brasil viu surgir, unia à sua sabedoria, 
 reconhecida e aprovada na ilustrada Europa, as virtudes do coração.  

Orador vibrante e eloquente, elevou-se a uma tal posição no Parlamento Brasileiro,  
que os demais estadistas procuravam receber, em suas palavras, as 

luzes necessárias à solução dos difíceis problemas do Estado.  
Ocupou-se, dentre outras, das mais altas questões diplomáticas,  

como a abolição do tráfico de africanos. Estabeleceu missões de catequese, 
trazendo para a civilização os selvagens. Em 1841, abandonou a política,  

dedicando-se exclusivamente a sua missão sacerdotal.  
Honrado, admirado e reconhecido, apesar das injúrias dos inimigos do bem, foi 

ídolo do povo. 
Na história do Catolicismo brasileiro e na vida política, Dom Romualdo é digno  

de maior respeito do povo cristão. Seu nome era pronunciado com respeito e gratidão 
 por todos aqueles que o tinham como um pai. Na praça pública, no lar, em cada coração 

 acolhido pela sua caridade moral e material, uma prece 
era elevada aos céus em seu benefício. 

No dia 29 de dezembro de 1860, aquele espírito, que por 73 anos de verdadeiro 
 apostolado cristão habitara um corpo carnal, despedia-se de seus tutelados, 

 retornando à pátria espiritual. 
 

Dom Romualdo Antônio de Seixas 
        nosso Dirigente Espiritual 

Fonte: www.gpela.org.br 



 
  

Dia Tema Expositor 

01 Dom 
Seminário: Valorização da Vida 

Apendendo a Perdoar-se 
Júlio Furtado 

03 Ter Queixas Allan de Souza Cunha 

05 Qui Esperança Ana Maria Bazille 

06 Sex Caridade Essencial Danilo Vilela 

07 Sab Olhai Jorge Cerqueira 

10 Ter A Paz do Mundo e a Paz do Cristo Deusa Nogueira 

12 Qui Oração e Renovação Lidiênio Barreto 

13 Sex Em Silêncio Carlos de Assis 

14 Sab Não te afastes Nádia Meirelles 

17 Ter Vê como Vives Jadiel João B. Oliveira 

19 Qui Afirmação e Ação Gibson Bastos 

20 Sex Falatórios Amilton Jacintho 

21 Sab Tú, Porém  Gerson S. Monteiro 

24 Ter Marcas Carlos Wagner 

26 Qui O Verbo é Criador Ilza da Fonseca 

27 Sex A Luz Inestinguível  Alexandre Santana 

28 Sab Somos de Deus Yasmim Madeira 

310  

 Reuniões Públicas
Departamento de Infância e Juventude

 

  Palestras do mês de Junho

     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

                  150 Anos do Evangelho Segundo o Espiritismo
                                       Livro: Vinha de Luz
OBS.: Este mês as palestras poderão ter duração de 1h30min.

         Subprojeto: “Descobrindo a arte de bem conviver” 

Tema: Convivendo e Aprendendo  

Dias 

(3ª Feira) 

Temas  

03/06 Eu e o Mundo 

10/06 Lei de Sociedade  

17/06 Feriado (Jogo do Brasil) 

24/06 Tema Livre 

 

Prévia da CONJEB 
para confraternistas! 

Dia: 06 de julho 
Local: GPELA Horário:17:00 

 100 anos de evangelização infanto-juvenil 

Foi aos 14 de junho de 1914, 
na Sede Histórica da FEB, situada na Av. Passos, 30, 

Rio de Janeiro, então sob a gestão do presidente  
Dr. Aristides Spínola (1850-1925) e do vice-presidente 

 Pedro Richard (1858-1914), que se inaugurou a 
Escola Dominical de Doutrina Cristã, evento  

a ser comemorado com  todo movimento Espirita Brasileiro.  
O ensejo foi motivo de grande júbilo para 

corações que lá estavam: ”... o ambiente se achava repleto 
 de crianças desencarnadas, entoando hinos de alegria e de  

louvor a Deus, ao som da música celestial.” 



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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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

  

 

Especializada em roupas
 femininas

Fashion 15

Faça uma visita e conheça
a nova coleção.

Rua Silva Cardoso - loja frente 
 Centro Popular Comercial - Bangu

Tel: 2416-1943

e-mail: sandrolopesleite@hotmail.com

Sorvete Milk Shake
Perfect Ice

Rua Silva Cardoso - Bangu
 Centro Popular Comercial - Expansão

Tel: 3065-0833 / 993688417

Venha experimentar
está delícia!

Vários sabores.

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

______________________________________________________

No dia 1º de junho de 1901, foi fundada a primeira instituição Espírita de Bangu,                                                                  
que recebeu a denominação de Grêmio Espírita Luz e Amor, mais tarde sendo                                                         

chamada de Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor.                                                                                                          
Seu fundador, Francisco Maia Braga, operário da Fábrica Bangu,                                                                                         

reunia em sua residência, uma choupana de sapê situada à Rua Silva Cardoso, os 
médiuns Maria Rozalina, Francisco Xavier e mais alguns companheiros simpáticos                                                             

ao Espiritismo, dando início à prática Espírita, procurando orientar-se pela                                                               
Federação Espírita Brasileira, de acordo com a Codificação Kardequiana. 

 
Por intermédio da médium Maria Rozalina, manifestou-se um espírito que se                                                           

identificou como Romualdo, esclarecendo que em sua última encarnação havia                                                                  
sido Dom Romualdo de Seixas, Arcebispo Primaz do Brasil.                                                                                              

Desde então, foi aceito como Patrono Espiritual do recém criado Grêmio Espírita.                                                   
Francisco Maia Braga presidiu o Luz e Amor por vinte anos consecutivos. Depois 

dele vieram Attílio Berni, Antônio Pereira Guedes e Vicente Moretti, este último                                                                      
por trinta anos, sendo considerado por todos que o conheceram o grande vulto                                                                        

do Espiritismo no Ramal de Santa Cruz. 
 

Além dos já citados anteriormente, receberam grande importância o confrade                                                          
Ignácio Bittencourt, que na década de 20, durante mais de dez anos, saía de Botafogo,                                             

onde morava, e vinha à Bangu todo o primeiro domingo de cada mês para ensinar                                                                  
o espiritismo aos irmãos de Bangu e do Ramal de Santa Cruz;                                                                                      

Carlos Imbassay, que também durante a década de 20 prestou grande ajuda com a 
sua excepcional cultura espírita; e Ernesto Fagundes Varella, cooperador dedicado                                                              

que iniciou as aulas de moral cristã. 
 

Em 1917, com o novo Estatuto, foi criado o Departamento de Assistência Social,                                                             
que constava de uma “Caixa de Socorro” aos necessitados e de uma “Ação Espiritual”                                                                
de visitas a enfermos do corpo e da alma. Depois, em 1933, foi instalada no Luz e Amor,                                                    
uma escola primária gratuita, reconhecida e fiscalizada pelas autoridades educacionais.                                                

Esta escola, que recebeu o nome de Romualdo, foi dirigida pelo confrade Manuel Brandão,                                          
que, em companhia de Vicente Moretti, em 1946, organizou a                                                                                 

Mocidade Espírita do Luz e Amor.  A Escola Romualdo funcionou até 1960 quando o                                                    
governo promoveu a matrícula de todas as crianças na Escola Pública. 

Como pioneiro, o Luz e Amor viu e ouviu na sua tribuna os grandes conferencistas                                                 
espíritas como Vianna de Carvalho, Carlos Imbassay, Divaldo Pereira Franco já na                                            

década de 60, e muitos outros. 

Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor 
113 anos de História 

Fonte: www.gpela.org.br 

A nossa felicidade será naturalmente proporcional  

em relação à felicidade que fizermos para os outros. 

Allan Kardec 

Uma das Grandes Bênçãos da Vida..... 

É a experiência que os anos vividos nos concedem. 
Aniversariar é uma amostra das oportunidades que temos de 

aprender a contar os nossos dias. 
 

Hoje, mais uma janela se abre diante de seus olhos, 
mais um espinho foi retirado da flor, restando somente  

a beleza de tão bela data. 
 

Os sintomas da felicidade se traduzem do otimismo, na fé, 
na esperança e no empenho por se ser melhor a cada dia. 

 
Continue firme pelos caminhos da virilidade e suas verdades. 

 
Continue trilhando pelos vales da vida, pois um dia encontrarás 

o mais belo jardim, o jardim que representará a realização 
de seus maiores sonhos. 

 
Feliz Aniversário, GPELA! 
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Departamento de Assuntos Doutrinários

 

Departamento de Esperanto

 

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

Fernando Pessoa 

Estude ESPERANTO e faça amigos em todo mundo! 
ESPERANTO na Internet : 

______________________________________________________

Logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, em Paris, 
Allan Kardec fez questão de dar prosseguimento à divulgação da Doutrina. 

Imediatamente compreendeu a necessidade de criar um Núcleo, no qual fosse possível 
a continuidade dos estudos, a análise das comunicações espirituais, a educação das 
faculdades mediúnicas, a prática da caridade, a convivência saudável entre os dois 

planos da vida: o material e o espiritual. 
Desse modo, fundou, no dia 1º de abril do referido ano de 1858,  

a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 
Estava inaugurando o primeiro Centro Espírita do mundo, a célula 

 abençoada que iria multiplicar-se em favor da construção da futura  
sociedade terrestre mais feliz. 

O Centro Espírita, portanto, na atualidade, repetindo as experiências daquela época, 
tem por finalidade o estudo e a prática da Doutrina dos Imortais,  

onde se iluminam os Espíritos, aprendendo, na convivência fraternal, a experiência da 
solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poderem avançar 

 no rumo da plenitude. 
Não se trata somente de uma construção física, adequada às necessidades de natureza 

educativa, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar 
fincadas na rocha da Espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o 

engrandecimento moral das criaturas humanas. 
Oficina de trabalho edificante, é também hospital para as almas aturdidas e enfermas, 

que necessitam de libertar-se das más inclinações, dos vícios e morbosidades, 
adquirindo a saúde ideal. 

É, da mesma forma, escola de educação integral, por facultar a aprendizagem das Leis 
da Vida, insculpindo-as no íntimo, de maneira que sejam renovadas as atitudes e os 
comportamentos em benefício próprio e do próximo, no rumo do Pai Amantíssimo. 
O Centro Espírita, desse modo, desempenha um papel de grande relevância nas 

atividades do Movimento Espírita, contribuindo valiosamente para a constituição de uma 
sociedade nobre e digna, à luz do Evangelho de Jesus restaurado pela  

Codificação Kardequiana. 

Espirito Bezerra de Menezes 
Pelo Médium Divaldo P. Franco 

Livro: Dimensões Espirituais do Centro Espírita 

Luz e Amor, nós te agradecemos todo o bem recebido nesta Casa,  
e o abraçamos pelos 113 anos. 

Parabéns. 

Quando não se pode fazer tudo que se deve,                                                              
deve-se fazer tudo o que se pode. (Sto. Agostinho) 

______________________________________________________

 

Eis, um pequeno trecho de uma conferência proferida na 
Espiritualidade a respeito do ESPERANTO... 

(...)  _ Estudar o ESPERANTO, ensiná-lo e amá-lo é contribuir 
para a felicidade dos povos, construindo a Fraternidade no imo 

de todos os seres. 
“Sintonizados, pelo co-idealismo esperantista, com nossos irmãos 
de outras cores religiosas, alarguemos os domínios da Tolerância 

preconizada por Allan Kardec, amando e servindo a todos, 
indistintamente, aprendendo, pelo caminho da Humildade, 

a respeitar todos os credos como roteiros iluminativos da alma, 
ante a nossa Doutrina de Fé impersonalizada. 

“Ergamos alto a verde bandeira do nosso Ideal, 
como lema de união e entendimento! 

“Retendo n’alma a certeza de que aquele “que espera” 
alcança, avancemos imperturbáveis. Ensinando e desculpando, 

como aquele que vencendo o próprio “eu” vence as barreiras 
da intolerância e do vício, favorecendo a Humanidade com 
a melhoria pessoal, ajudemos o mundo com as bênçãos 

dadivosas da Esperança! 

 
Os princípios do ESPERANTO são os da Concórdia 

e da Fraternidades entre os povos!!! 

Será no dia 08 de junho às 17 horas. No GPELA. 
Tema: “Bem-Aventurados os Pacificadores” 

Expositor: Danilo Villela 

 
O Depto. do Esperanto parabeniza o GPELA pelos 113 anos de atividades, 

disseminando nos corações  a Luz Bendita do Esclarecimento e da 
Paz de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus... 

 


