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Departamento do Livro

Edição 213

                   Março 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

______________________________________________________
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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! 
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______________________________________________________

Alerta a Evangelização – Pag.3 

Projeto do ano 2015 – Pag.8 

 

Venha Participar! 

1º Encontro de Pais e Responsáveis de 2015 
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Curso de Esperanto. 
 

Inscrições abertas. 
Participe!! Não perca essa oportunidade! 

Livraria “Gota de Luz” informa:  
- Nossa livraria disponibiliza mais de 500 obras para sua leitura. 

Faça-nos uma visita e confira! 
- Estamos recebendo doação de livros doutrinários. 

Vem Aí o FEIRÃO DO LIVRO ESPÍRITA! 

“A Gênese” (FEB) 
 

É uma das cinco obras básicas da Codificação do Espiritismo.  
É um livro que, conhecido e estudado, proporciona uma oportunidade  

excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal,  
abordados de forma lógica, racional e reveladora. Divide-se em três partes:  

Na primeira parte, analisa a origem do planeta Terra, de forma coerente, fugindo                          
às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo;  

Em sua segunda parte, aborda a questão dos milagres, explicando a natureza                              
dos  fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho;  

Na terceira parte enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos                                         
e a geração nova,  que marcará um novo tempo no Mundo com a prática                                       

da justiça, da paz e da fraternidade.  
Os assuntos apresentados nos dezoito capítulos desta obra têm                                                

como base a imutabilidade das grandiosas Leis Divinas. 
 
 



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 
8:30h 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 

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 

19:45h às 21:15h Evangelização Infanto-Juvenil  

19:45h 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 

10h 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) 

Qual a importância da família para a vida do espírito encarnado? 
 

Os espíritos que vêm para a Terra com o sentido de realizar seu trabalho 
 de autorredenção e de heteroredenção, ou seja, de renovação pessoal,  

individualmente, e em vários grupos humanos precisam encontrar o "caldo cultural"  
necessário, imprescindível ao desiderato buscado, no seio da família. 

Têm necessidade de achar o ninho familiar em boas condições para que,  
então ,desenvolvam a contento o seu labor. 

É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no  
educandário do renascimento, vai se preparando para aprender a conviver,  

a conhecer e a respeitar a humanidade. É graças ao esforço da convivência com 
 três, cinco, dez pessoas na relação doméstica que cada indivíduo,  

viajor da estrada evolutiva terrena,  adquire  elementos intelectuais e sentimentais 
 para lograr no remoto futuro compreender, cooperar e amar a imensa família universal,  

no que se refere ao universo terrestre. 
Por meio da instituição familiar e de tantas outras composições em que a Divindade 
 situa Seus filhos, reencarnados e desencarnados, é que o mundo vai alcançando,  

gradualmente, as várias dimensões  do seu progresso intelectual,  
ético, moral, espiritual, enfim. 

 

 
1º Encontro de Pais e Responsáveis de 2015 
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Mensagem

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

Gostaria de fazer parte desse grupo?

Próxima Campanha: 08/03 às 8:30h

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

______________________________________________________

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 

______________________________________________________

______________________________________________________

Novo horário de funcionamento: Às sextas-feiras das 10h 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. 
Venha nos fazer uma visita, temos certeza que encontrará o que precisa. 

 

______________________________________________________

Venha aprender!  
 Todas às segundas-feiras, das 14h às 17h no GPELA. 

Interessados procurar Yara Rodrigues 
 

Aula de Pinturinha 

 

Graças a Deus. 

O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 

O Senhor é a luz do mundo que em teus caminhos brilhará. 

O Senhor é a paz benfazeja que em teu coração reinará. 

Ele, nosso Divino Pastor, conduz suas ovelhas, cuida,                      

ampara, inspira, convoca os trabalhadores do bem para 

também auxiliar nessa tarefa abençoada de despertamento 

para a vida de paz que o amor proporciona. 

Não se cansa de caminhar lado a lado, esperando que cada                  

uma das suas ovelhas possa reintegrar-se ao seu rebanho 

bendito de redenção. 

Só pede a observância da lei do amor, lembrando sua                   

máxima que resume todo o seu ensinamento,                                  

o amar a Deus sobre todas as coisas  

e ao próximo como a si mesmo. 

Vamos, companheiros. Não tenhamos medo de ousar, de amar, 

 de despertar as almas para saciar sua sede de amor, amando 

 incessantemente a si mesmos e aqueles seus semelhantes. 

Muita paz, companheiros! 

Que o Senhor os abençoe hoje e sempre. 

Um amigo muito querido. 
 

 Mensagem psicografada no GPELA, na reunião de 11/02/2015. 



 
  

Dia Tema Expositor 

03 Ter O ponto de vista Túlio Marcio Motta 

05 Qui Motivos de resignação  Jorgina de  Carvalho 

06 Sex Mundos inferiores e superioes Maria Bethânia 

07 Sab A vida futura Izidora da Silva 

10 Ter Esperanto – “Divina Trilogia – Evangelho, 
Espiritismo e Esperanto” 

Givanildo Costa 

12 Qui A lei do amor Claudia E. Oliveira 

13 Sex A indulgência Leonardo Abeid 

14 Sab Justiça e causas atuais das aflições Deise Roberto 

17 Ter Alerta a Evangelização – DIJ/29º CEU Andréa Emília 

19 Qui O orgulho e a humildade Iris Cândida 

20 Sex A fé e a caridade José Vargas 

21 Sab Advento do Espírito de Verdade Glóiria Mª Knop 

24 Ter Alerta a Evangelização Iná Garuzi 

26 Qui Consolador prometido Maria Aparecida 

27 Sex Limites e necessidades da encarnação Yara de Freitas 

28 Sab Causas anteriores da aflições Alzenita Santos 

31 Ter 
Homenagem a Allan Kardec 

Tema: Kardec e a Felicidade Doutrinária 
Tales Silva 

310  

 Reuniões Públicas
Departamento de Infância e Juventude

 

  Palestras do mês de Março

     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

 

Que orientações os Amigos Espirituais dariam aos pais espíritas                                                             

em relação ao encaminhamento dos filhos à Escola de Evangelização                                               

dos Centros Espíritas? 

 Resp.: Conquanto seja o lar a escola por excelência onde a criatura                                            
deva receber os mais amplos favores da educação, burilando‐lhe                                                     
o sentimento e o caráter, não desconhecemos a imperiosidade                                                          
de os pais buscarem noutras instituições sociais o justo apoio                                                           
à educação da prole; e, assim, deverão encaminhar os filhos,                                                             

no período oportuno, para a escola do saber, viabilizando lhes a instrução.                           
Entretanto, jamais deverão descuidar‐se de aproximá‐los dos serviços                                                

de evangelização em cujas abençoadas atividades se propiciará                                           
a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir.                                                        

Há pais espíritas que, erroneamente, têm deixado, em nome da liberdade                                            
e do livre‐arbítrio, que os filhos avancem na idade cronológica para                                                 

então escolherem este ou aquele caminho religioso que lhes                                             
complementem a conquista educativa no mundo.                                                                              

Tal medida tem gerado sofrimento e desespero, luto e mágoa,                                         
inconformação e dor. Porque, uma vez perdido o ensejo educativo                                                   

na idade propícia à sementeira evangélica, os corações                                                                      
se mostram endurecidos, qual terra ressequida, árida, rebelde ao bom 

plantio, desperdiçando‐se valioso período de ajuda e orientação.                                                                     
É então que somente a dor, a duros golpes provacionais,                                                                

pode despertar para refazer e construir.                                                                                    
Bezerra de Menezes (1982)                                                                                                           

Livro: Sublime Sementeira, org. Miriam Masotti Dusi, Feb, 2012 

 

Tema:  Auto-Amor – 1º passo para a Caridade! 

  
5ė̄ ŷ 

(3ª Feira) 

Temas  

03/03 Eu me amo? 

10/03 Desbravador de mim 

17/03 Sei perdoar ou só me culpar?! 

24/03 O que faz você feliz? 

31/03 Artes / Culminância 
______________________________________________________

 
Alerta a Evangelização para os Pais 

 

 

LIVRO: O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO  

ALLAN KARDEC 

 

 
         Subprojeto  

“Caridade – Sublime, palavra que sintetiza todas as virtudes!” 

 



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. 

 

Venha conferir!  

A evangelização infantil funciona no GPELA  
às terças-feiras, no horário da reunião pública,  
das 20h às 21h, evangelizando crianças a partir  

dos 3 anos. 

DIJ informa:

 

Departamento da Infância e Juventude apresenta: 

 Projeto do ano 2015 

No dia 24 de Março às 20h 

Com o tema: "Procurando o amor encontrei a caridade” 

Apresentado por: Iná Garuzi 

 
AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS. VENHA E PARTICIPE! 

Turma iniciando no dia 02/03/15.  

Para maiores informações procurar Dn. Cecília no  

Departamento de Assuntos Doutrinários. 

______________________________________________________

Homenagem à Mulher 

 

 Precisamos considerar que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo 

avançado na estrada do sentimento, está por isso, mais perto de Deus, que muitas 

vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheia de sabedoria 

e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço de ternura 

feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos Espíritos. 

Por isso, as mulheres, mesmo as mais desventuradas, possuem no coração o 

germem divino, para a redenção da humanidade inteira, seu sentimento de ternura 

e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para iluminação do mundo, 

porque, sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem 

parecer como um castelo de falsos esplendores. 

E será ainda à mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na 

construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o 

mundo: Jesus. 

 
Do livro: A Boa Nova (síntese) – Irmão X 
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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 

 
Abriremos uma nova turma de ESPERANTO para iniciantes,                                                     
em abril. Inscrições abertas, na Recepção do GPELA. 

 ESPERANTO ... a Língua da Fraternidade !!! 
 

1869 – Os primeiros meses sem Allan Kardec 

O retorno inesperado do Codificador do Espiritismo à Pátria Espiritual, com o rompimento 

súbito de um aneurisma, na manhã de 31 de março de 1869, em sua residência, na 

 Rua Sainte-Anne, 59, em Paris, provocaria excepcionais providências emergenciais 

 por parte dos seus sucessores. 

Ficamos a imaginar o impacto daqueles primeiros dias sem a presença física do 

Codificador. Ausente o líder, o presidente da Organização, todos certamente estavam 

dominados pela perplexidade, pela insegurança quanto ao porvir. 

Assim, Kardec, sabendo das consequências que o seu retorno repentino e ausência direta 

poderiam causar, naquele momento crucial, manifesta-se na SPEE, por considerar, 

sobretudo, os planos de trabalho cogitados para o futuro, metas a concretizar e a 

consolidar. No decorrer do mês de abril de 1869, suas comunicações foram transmitidas a 

vários médiuns e reunidas numa única mensagem, divulgadas na Revista Espírita de maio 

daquele ano. Dita o Codificador, dirigindo-se aos seus amigos e companheiros dos 

primeiros momentos do advento do Espiritismo: 

 Como vos agradecer, senhores, pelos vossos bons sentimentos, e pelas verdades 

expressas com tanta eloquência sobre os meus restos mortais? (...) 

Que não seja Paris, que não seja a França o teatro de vossa ação; vamos a toda parte! (...) 

Sede confiantes em vossas forças: elas produzirão grandes efeitos se as empregardes 

com prudência ; sede confiantes na força da ideia que vos une, pois ela é indestrutível. (...) 

Coragem, pois, e esperança. 

Esperança!... (...) 

Em seguida, exorta: 

O que vos recomendo principalmente e antes de tudo, é a tolerância, a afeição, a simpatia 

de uns para com os outros e também para com os incrédulos. (Grifamos.) 

Fonte: Revista Reformador - Adilton Pugliese  
Ano 127 / Agosto, 2009 / Nº 2.165 

 

“A mulher na concepção espírita” 

O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe,                                             
é a grande consoladora e a carinhosa conselheira.                                                                      
Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro.                                                                         

Por isso, as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas.                                        
A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido,                                                              
é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida! 

Léon Denis. 

Livro: O problema do ser, do destino e da dor. 

ESPERANTO: Uma Língua para o mundo! 

O ESPERANTO é um idioma que não pertence a nenhum país, 
ideologia ou religião. É uma língua neutra. O ESPERANTO não 
confere privilégios a nenhuma nação em detrimento das outras. 

Por isso, torna-se um instrumento de defesa das culturas do mundo. 
O ESPERANTO facilita o intercâmbio cultural e intelectual entre os povos. 
Os esperantistas tendem a ser mais fraternais e sensíveis aos problemas 

humanitários. Além disso, é uma comunidade em que o voluntariado é 
frequente e as pessoas se sentem mais familiarizadas umas com as outras. 

Existe até um serviço de hospedagem solidária e em geral gratuita entre                          
esperantistas do mundo inteiro. 

Conheça e aprenda a Língua Internacional Esperanto!!! 

Ser esperantista é muito mais do que simplesmente saber uma língua. 

O mundo do Esperanto é uma atividade intercultural que busca a 

igualdade entre os povos. 

Sites: esperanto.org.br ou esperanto.brazilo.org 

 

 
Aconteceu do dia 23/01 à 28/01/2015,no Rio de Janeiro (UERJ), o                        

50º Congresso Brasileiro de Esperanto, com a presença de esperantistas 
de todo o Brasil e de outros países. Foi uma festa de corações!!! 

 


