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Departamento do Livro

Edição 211

                   Janeiro 2015

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 / 3439-8979   -  www.gpela.org.br - 

Email: contato.gpela@gmail.com

 

“Quer ajudar uma Instituição e receber um brinde como:                                                                            
DVD’s, livros, CD’s de palestras, entrevistas, músicas, etc?                                                                                                                                                                                                         

Associe-se ao CLUBE DA ARTE”.                                                                                                            
Saiba como. Procure a nossa livraria “Gotas de Luz”. 

Associe-se ao

Encontro de Pais e Responsáveis 

______________________________________________________
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Excursão em Benefício 
Do GPELA. 

 

 

Amigos da Leitura – Todo mês indicaremos um livro para 

aprimorar seu conhecimento. E, pensando em facilitar ainda 

mais, este livro terá um desconto de 30%. APROVEITE! 

Este mês: “A Margarida e o Jardim” (Isis Jardim, Ed. Lorenz) 

 
A Margarida e o Jardim, através de comovente e  

agradável leitura, a autora nos traz um conteúdo edificante  
 que é um convite à solidariedade e à confiança nas  

 Leis Supremas da Vida, e nos permite analisar diversas 
caminhadas, que perseveraram no dever retamente cumprido 

 e que culminaram com a vitória do bem. 
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Amigos da Leitura, agora com desconto! 
Associe-se ao Clube da Arte. 

Livraria “Gota de Luz” informa:  



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

 

  

 

         

  

 

  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) 

BEM DE DEUS  
 Teus pensamentos são como sementes que vais depositando no solo da vida.                                                   

Produzirão sempre de acordo com a qualidade que lhes seja peculiar. 
Conforme aneles e projetes os teus pensamentos, a vida te devolverá em forma de                                       

acontecimentos, sensações e emoções. 
Lembra-te dos pensamentos doentes e perniciosos que acalentavas no passado,                                                       

quanto até há pouco. 
Deixa-te livre, preparando a terra generosa dos sentimentos,                                                                                            

para que os otimistas, os ativos expressem o perfeito bem de Deus. 
Mantém os que revelam amor e te sentirás envolvido por incessantes ondas                                                                        

de ternura e de afeto. 
Conserva os que são de paz e toda a harmonia da vida ressoará no teu íntimo. 

Pensa, e viverá consoante a onda emitida. 

Espírito: Joanna de Angelis 
Médium: Divaldo P. Franco  
Livro: Filho de Deus 

UM ANO DE 2015 DE MUITA PAZ E HARMONIA 

O encontro de Pais e Responsáveis e a Conversa em Família 

retornará as atividades em Março de 2015. 

O Departamento da Família deseja a todos                                                                                                                     
um ano novo com paz, harmonia e muita luz                                                                                                                      

e agradece a todos o companheirismo                                                                                                                               
que tivemos em 2014. 

Feliz 2015!!!!! 
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Mensagem

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

Gostaria de fazer parte desse grupo?

Próxima Campanha: 11/01 às 9:00h

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

______________________________________________________

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 

______________________________________________________

PRESENÇA DE DEUS 

Encontro Deus nas manhãs banhadas pelos raios reluzentes do sol. 

Encontro Deus na ave que acolhe os filhotes na proteção de suas asas. 

Encontro Deus na ordenha que alimenta, na semente que sustenta e na sombra que 

a planta oferece. 

Encontro Deus nas represas gigantes e nas correntes minúsculas que anunciam a 

corrida das águas no serviço incessante. 

Encontro Deus no som da natureza, na fúria do leão e na brandura dos cisnes. 

Encontro Deus na criatura irmã, naquela que chora e naquela que canta na que sorri 

e na que se tranca atormentada e infeliz. 

Encontro Deus nos sábios, nos ignorantes, através dos ricos, dos pobres e do 

homem de qualquer crença, de qualquer raça, de qualquer cor. 

Encontro Deus através dos que amo e daqueles a quem aprendo a amar. 

Encontro Deus além do que conheço, do que sei e do que aprendi. 

Encontro Deus através do amor de Jesus Nosso Mestre e Senhor. 

Eurípedes Barsanulfo 

Médium Celso de Almeida Alonso 

______________________________________________________

Estamos precisando de Material de Higiene e Limpeza. 
A sua ajuda é muito importante. 

 

 Material de Limpeza 



 
  

Dia Tema Expositor 

01 Qui FERIADO ------------  

02 Sex Novo ano, vida nova?  Leonardo Abeid 

03 Sab Culpa e Responsabilidade Dalvanete Silva 

06 Ter O Centro Espírita Andréa Emília 

08 Qui Semeadura e colheita Mª Helena Martins 

09 Sex Família caminho de regeneração Benígna Santos 

10 Sab Energia mental e autocura Luiz Cláudio Rosa 

13 Ter Pensamento, vontade, criações mentais Sérgio Daemon 

15 Qui O privilégio de servir Ivone Fraga 

16 Sex O Centro Espírita Fábio Ferreira 

17 Sab Família caminho de regeneração Jarbas Carvalho 

20 Ter Culpa e responsabilidade Iná Garuzi 

22 Qui O Centro Espírita Mª Cecília Bergiante 

23 Sex Pensamento, vontade, criações mentais Carlos Ronaldo Ramos 

24 Sab Semeadura e colheita Sebastião Amorim 

27 Ter Energia mental e autocura Yara de Freitas 

29 Qui Oração e Provação Elizabeth Abeid 

30 Sex O privilégio de servir Túlio Marcio Motta 

31 Sab O Centro Espírita Ubirajara Oliveira 

310  

 Reuniões Públicas
Departamento de Infância e Juventude

 

  Palestras do mês de Janeiro

     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

 

 
     Procure compreender as dificuldades do próximo. 

Não conserve ressentimento. 
Desculpe ofensas, sejam quais sejam, colocando os assuntos 

desagradáveis no esquecimento. 
Trabalhe quanto puder, tornando-se útil quando possível. 

 Mobilize o tempo de que disponha no serviço aos Semelhantes. 
Adote a simplicidade por clima de Paz. 

Continue aprendendo sempre. 
Esqueça você mesmo criando alegria para os outros. 

Viva em Paz com a própria consciência e deixe que os 
companheiros vivam a existência deles próprios. 

Cultive a paciência sem ansiedade e, procedendo com os 
semelhantes, como estima que com você procedam, estará 

sempre no caminho da verdadeira felicidade. 
 

Do livro “Sinais de Rumo”, André Luiz (Espírito), Franciso C. Xavier (Psicografia)  

______________________________________________________

O DIJ agradece e deseja a todos os pais, responsáveis e coordenadores 
pela contribuição e pelo amor de todos vocês a este departamento,  

um 2015 repleto de felicidade e harmonia. 
 

Sempre Feliz  



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

  

 

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 

______________________________________________________

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 

______________________________________________________

______________________________________________________

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. 

 

Venha conferir!  
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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 

______________________________________________________

 

Ano Novo 

Serão novos os anos que passam, os séculos e os milênios                                                                                 
que se sucedem na ampulheta do tempo? 

Não são! 

O importante na vida do espírito é a arrancada para frente,                                                                         
são as etapas vencidas, o saber adquirido através da experiência                                                                                

e as virtudes conquistadas pela dor e pelo amor. 

Encaremos assim o tempo e, particularmente, o novo ano                                                                                         
que ora se inicia. Façamos o propósito de alcançar no seu                                                                                       

transcurso a maior soma possível de aperfeiçoamento. 

Vinicius 

 
(...) O ESPERANTO é a Bandeira da Paz... 

(...) Os tempos são chegados, de há muito já chegaram e a nós,                                 
esperantistas e espíritas, encarnados e desencarnados,                                                                                 

a oportunidade sacrossanta de participar dessa cruzada.                                                                
Aprendamos, vivamos os princípios filosóficos,                                                                                                 

que são um braço da Doutrina Espírita, um braço iluminado                                                                            
do Evangelho de Jesus. 

Levemos o Espiritismo, através do Esperanto, e ajudemos as instituições                                                                                                                                      
incumbidas da sua difusão, para que aprendam a beleza da confraternização                               

do Evangelho e que representa a escada maior dos povos da Terra(...)                                                                                    
É a Doutrina de Jesus que já desponta como um Sol luminoso                                                                          

que o Esperanto traz para a Terra. 
Sim, prezados amigos, os tempos são chegados, não podemos nos                                         

omitir neste momento decisivo para todos nós; é o Espiritismo que surge                                             
como um grande farol dissipando sombras e restabelecendo, definitivamente,                                                                                  

o edifício tombado do Cristianismo; é o Esperanto estreitando                                                                     
os laços de fraternidade e o grande condutor da mensagem                                                          

consoladora ao mundo sedento de compreensão. 
(livro : “A Língua que veio do Céu”) 

 

EVANGELHO-ESPIRITISMO-ESPERANTO.. Divina Trilogia... 

                                               

CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPERANTO 
 

 
PARTICIPE!!! Não perca essa oportunidade!!! 

(maiores informações, procurar um integrante do Dep. de Esperanto/GPELA) 
 
 

 
 Ocorrerá de 23 até 28 de janeiro/2015, no Rio de Janeiro – na UERJ. 

O dia 23 de janeiro será aberto para visitações e cursos, a partir das 9 horas. 
 
 


