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Departamento do Livro

Edição 207

                   Setembro 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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Doação de Livros 
Estamos recebendo doações de livros para o FEIRÃO. 

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

______________________________________________________

pag 3

pag 8

Venha participar!  

Traga a sua família! 

Venha conferir!  



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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2 Departamento da Família

Atividades Regulares

 

  

 

         

  

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 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) 

 

______________________________________________________

   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
     

Encontro de Pais e Responsáveis 

Dia: 30/09 às 19:45h 

Tema: “O lar na renovação da humanidade” 

Dinamizador: Sidnei 

PRIMAVERA... ESTAÇÀO DAS FLORES 

 
          Ao findar o inverno,depois do frio e das folhas amareladas                                                                        
caídas no chão a natureza se prepara para iniciar uma linda estação. 
PRIMAVERA 
É o início do harmonioso espetáculo do recomeçar! 
Ao amanhecer o sol se ergue embelezando o céu e dando mais vida as flores. 
No silêncio da manhã os pássaros cantam celebrando o novo dia que nasce. 
As plantas que estavam murchas e sem vida começam a florescer. 
A natureza cumpre plenamente a sua missão na criação ao dar flores e frutos  
tornando a vida mais feliz , alegre e bela. 
PRIMAVERA 
É tempo de deixar germinar a esperança na renovação da vida. 
Renovar-se todos os dias conquistando uma profunda liberdade interior,                                                                         
que proporciona maturidade, crescimento e alegria de viver. 
Decida-se a viver a PRIMAVERA mesmo que você ainda se sinta no inverno rigoroso. 
Dê o primeiro passo e entre com a natureza na estação das flores. 
PRIMAVERA 
É tempo de assumir as flores e folhagens novas que Deus lhe oferece. 
Abra-se ao novo,busque novos sonhos,sinta alegria de viver. 
Intensifique seu relacionamento com Deus 
Perdoe os outros e a si mesmo.Transcenda o medo de amar e ser amado. 
Deixe a vida florescer e seja feliz. 
Rosemary de Ross 
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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: 14/09 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 17h.
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. 

______________________________________________________

Costurinha  

Livro: Diretrizes para o Êxito 
Divaldo Franco 

Espírito Joanna de Ângelis 

As Parábolas de Jesus 
 

Recordando as parábolas enunciadas por Jesus, constatamos quão 
momentosas se nos apresentam na atualidade, podendo ser utilizadas 

a qualquer instante, sempre com a mesma beleza e o mesmo valioso conteúdo. 
 

Era comum entre os israelitas, gregos, romanos e outros povos a vigência das 
parábolas, dos mitos e das lendas.  Provavelmente, o Senhor utilizou-se de 

muitas daquelas que já eram conhecidas em Israel, dando-lhe um revestimento 
especial, adequado à proposta da Boa Nova, de maneira que os ouvintes sempre 

lhes pudessem recorrer ao significado, sem grande esforço de memória e com 
oportunidade. 

Nelas havia o sentimento de amor que sempre se destacava, bem como da 
compaixão e da misericórdia, ensejando entendimento das Leis de Deus, que 

devem ser respeitadas e cumpridas, sem qualquer mecanismo escapista. 
 

Nos tormentosos dias da atualidade, as parábolas de Jesus oferecem subsídios 
extraordinários para o comportamento saudável de quem, deseja realmente 
diretriz e segurança na ação do bem, de forma a libertar-se das injunções 

penosas em que se encarcera. 
Será o caso de examinares com sinceridade e desprendimento do orgulho e 

do egoísmo, se já ouviste o convite do Senhor para trabalhares na Sua vinha, 
embora reconheças que esta é a última hora, decidindo-te por atendê-lo sem 

relutância e com dedicação. 
O reino dos Céus encontra-se ao alcance de quem queira conquistá-lo, 

bastando, para tanto, somente desejar. Estamos precisando de: 
Materiais para doação: toalha de banho, flanela,  
pacote de fralda de pano, fraldas descartáveis 

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



 
  

Dia Tema Expositor 

02 Ter A Terapia do Passe Yara de Freitas 

04 Qui O bem e o mal Amália Silveira 

05 Sex A Terapia do Passe Mª Cecília Bergiante 

06 Sab 

Homenagem à Pátria – DAD/GPELA 

Tema: O Século XXI chegou. 

A Lei de Talião finalmente se foi? 

Luíz Cláudio Rosa 

09 Ter Faculdade que tem os Espíritos, de penetrar 
os nossos pensamentos 

Ângela Rocha 

11 Qui A Terapia do Passe Iná Garuzi 

12 Sex Natureza das penas e gozos futuros Andréa Emília Barros 

13 Sab Esperanto – Zamenhof Missionário da 
Fraternidade 

Alcione Koritzky 

16 Ter Homenagem à Juventude DIJ 

18 Qui Anjos da guarda. Espíritos protetores, 
familiares ou simpáticos 

Joaquim Couto 

19 Sex Ideias inatas Lawson Bezerra 

20 Sab A Terapia do Passe Ivone Fraga 

23 Ter A arte de conviver em família  Iná Garuzi 

25 Qui A arte de conviver em família Glória Mª Knop 

26 Sex A arte de conviver em família Dalvanete Silva 

27 Sab A arte de conviver em família Leonardo Abeid 

30 Ter Caridade e amor ao próximo Jorge Miguel Martins 

310  

 Reuniões Públicas
Departamento de Infância e Juventude

 

  Palestras do mês de Setembro

     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!” 

 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS. VENHA E PARTICIPE! 

 
ENCONTRÃO 

(público alvo: crianças) 

Tema: Jesus Meu Herói 

Inscrições abertas – procure 

Analú -DIJ 

                  150 Anos do Evangelho Segundo o Espiritismo
                            Livro dos Espíritos - Allan Kardec

Tema: Leis morais para conviver melhor! 
 

Dias 
(3ª Feira) 

Temas  

02/09 Lei de Conservação 

09/09 Dia Internacional da Juventude 

16/09 Lei de Destruição: da guerra à paz! 

23/09 Reflexão sobre a pena morte 

30/09 O amor à vida  

MENSAGEM AOS JOVENS 

Que Deus abençoe a juventude! 

Os jovens são as primeiras luzes do amanhecer do futuro. 

Cuidar de os preservar para os graves compromissos que lhes estão 

destinados constitui o inadiável desafio da educação. 

Criar-se condições apropriadas para o seu desenvolvimento intelecto-moral e 

espiritual, é o dever da geração moderna, de modo que venham a dispor dos 

recursos valiosos para o desempenho dos deveres para os quais renasceram. 

Os jovens de hoje são, portanto, a sociedade de amanhã, e essa, 

evidentemente, se apresentará portadora dos tesouros que lhes sejam 

propiciados desde hoje para a vitória desses nautas do porvir.                                 

Joana de Ângelis 



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

 

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

A nossa felicidade será naturalmente proporcional  

em relação à felicidade que fizermos para os outros. 

Allan Kardec 

______________________________________________________

Saudade
Ante aos mortos queridos, faze o silêncio e ora.

Ninguém pode apagar a chama da saudade.
Entretanto se choras, chora fazendo o bem.

A morte para a vida é apenas mudança.
A semente no solo mostra a ressurreição.

Todos estamos vivos na presença de Deus...
Emmanuel / Francisco Cândido Xavier - Livro: Fonte de Paz

 
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. 

Neste momento elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo que                                                                                            
os amigos que partiram sejam amparados pela espiritualidade amiga,                                                                                      

e muita paz para os familiares, para que possam passar por este momento                                                                        
com  força e resignação. 

Pai da companheira Iris  - Sr. José Gomes de Souza,                                                                                                     
desencarnou dia 03/08/2014 aos 91 anos. 

Amiga Mena que foi residir na Austrália, e atuou na                                                                                                            
Costurinha Scheilla, desencarnou no dia 14/08/2014. 

Marly Medeiros de Farias, grande trabalhadora do Gpela                                                                                               
na área mediúnica e na parte social, desencarnou dia 07/08/2014                                                                                               

em sua residência. 
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Departamento de Assuntos Doutrinários

 

Departamento de Esperanto

 

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

Fernando Pessoa 

______________________________________________________

______________________________________________________

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 

EVENTOS  ESPERANTISTAS ... 

Quando voltar a primavera 

Após meditar longamente no sempre jovem poema da Boa Nova,                                   

reunimos estas narrações com que desejamos homenagear os que                                   

esperam passar este inverno e esta noite na certeza de que                                                 

tudo mudará quando voltar a primavera. 

Jesus prossegue sendo a eterna primavera por que todos anelamos.           

                                                                             (Amélia Rodrigues) 

 
Renovação 

Quando o espinho buscar-te o coração 
E puderes dizer – bendito sejas! 

Quando a pedrada visitar-te o peito 
E exclamares – bendita sejas tu! 

 

Quando a prova amargosa e redentora 
Requisitar-te a casa ao pranto escuro 

E lembrares que há sombras 
Mais terríveis que a tua em muita gente; 

 

Quando inclinares teus ouvidos calmos 
A irritação e à cólera dos outros, 

Perdoando as ofensas e esquecendo-as; 
 

Quando a dor inspirar-te 
O canto excelso e doce da esperança; 

 

Então tua alma içada à Luz Celeste, 
Sob a glória da vida superior, 
Viverá luminosa e preparada 

Para o Reino do Amor... 
 

 
(Espírito Rodrigues de Abreu) 

Médium Chico Xavier 
 

 

“Grande Brasil ! Berço de triunfos esplêndidos,                                                                 

aberto à glorificação do Cristo, seja Ele a tua inspiração redentora,                                         

o teu apoio infalível, a trave-mestra da tua segurança.” 

      (Espírito Ruy Barbosa – Médium Chico Xavier) 

 

Comovida Mensagem 

Meus irmãos, muita paz. 
Saúdo a Casa-Máter do Espiritismo no Brasil, com o coração,                                             

ajoelhado perante o Mestre e Senhor, agradecido à sua divina bondade                                                 
que me permite vir aqui hoje trazer-vos os meus votos de paz. 

(...) Como não pode deixar de ser, falo-vos das belezas do ESPERANTO,                                       
também, no plano espiritual, onde me encontro. 

Vejo, igualmente, sua luz destacando-se, no brilho das outras luzes                                                         
que ornam este palácio do céu aqui na Terra. 
É motivo de grande contentamento para mim,                                                                                              

ver o progresso do ESPERANTO no Brasil e no Mundo. 
(...) Sentir que o ESPERANTO é o mensageiro fiel do Evangelho,                                                    

portador das luzes do Mestre para os povos, é bênção  grata                                                                    
aos nossos sentimentos de esperantista. 

Não ouso afirmar a glória do ESPERANTO vitorioso para breves tempos,                                          
mas certo vos digo que ele caminha, avança, tomando seu devido lugar,                                            

pronto a se adaptar em todos os países. 
(...) Que o Evangelho e o ESPERANTO avancem guiando a Humanidade                                               

para o Alto é a prece que envio aos céus. 
Beijo-vos as mãos, deixando aqui o meu abraço para os esperantistas que vibram,                                

lutam e sofrem por implantá-lo como força e luz nesta Terra abençoada. 
(mensagem de Ismael Gomes Braga  -  do livro: “A Língua que veio do Céu”) 

 

 
14/09/14 – XIII Encontro Esperantista Leon Denis 
13/09/14 – Imperdível Palestra sobre o ESPERANTO,  com Alcione Koritsky 

Tema: “Zamenhof, o Missionário da Fraternidade” 
 

Leia o livro: “A Língua que veio do Céu” e saiba o que os 
Espíritos dizem do ESPERANTO 

 
Informe-se sobre cursos de Esperanto na Recepção                                       

e leia nosso mural! 


