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Departamento do Livro

Edição 214

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

Associe-se ao

______________________________________________________

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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Inspirado pelos Benfeitores Espirituais, este trabalho foi elaborado sob a forma de 

entrevista, comovente e inesquecível, mantida com o Codificador da Doutrina 

Espírita. A Autora seleciona temas da maior relevância para o esclarecimento do 

leitor, buscando respostas em artigos escritos por Allan Kardec e em obras da 

Codificação. As respostas às indagações demonstram a atualidade dos 

ensinamentos espíritas em face das preocupações que afligem à humanidade nos 

dias de hoje, decorridos cerca de 150 anos de advento da Terceira Revelação, o 

Consolador Prometido por Jesus. 

Livro: Entrevistando Allan Kardec 

Autora: Suely Caldas Schubert  

______________________________________________________
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Venha Participar! 

Departamento da Família convida para:                                       

2º Encontro de Pais e Responsáveis de 2015. 
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No GPELA. 

Campanha do Kilo. Mutirão do GPELA.                                            

Brechó do dia das Mães. Chá de Bebê.                                          

Campanha do Agasalho.                                                               

Venha Participar! 



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 
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) 

Venha participar do: 
 

 “2º Encontro de Pais e Responsáveis de 2015” 
Tema: Qual é a melhor educação: antiga ou moderna? 

Dinamizadora: Cleide Alves 
 No dia 28 de Abril às 19:45h. 

Contamos com a sua presença! 

Dia Nacional do Livro Infantil

Dia 18 de Abril
 

18 de Abril Dia Nacional

 
do

         

Livro

 

Infantil

 

______________________________________________________
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Mensagem

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

Gostaria de fazer parte desse grupo?

Próxima Campanha: 12/04 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

______________________________________________________

______________________________________________________

Novo horário de funcionamento: Às sextas-feiras das 10h às 16:30h. 
Das 12h às 14h fecha para almoço. 

Venha nos fazer uma visita, temos certeza que encontrará o que precisa. 
 

Felizes os que têm Deus 

Entre esse mundo de apodrecimento 

E a vida de alma livre, de alma pura, 

Ainda se encontra a imensidade escura 

Das fronteiras de cinza e esquecimento. 

Só o pensador que sofre e anda à procura 

Da verdade e da luz no sentimento, 

Pode guardar esse deslumbramento 

Da Fé – fonte de mística ventura. 

Feliz o que tem Deus nessa batalha 

Da miséria terrena, que estraçalha 

Todo o anseio de amor ou de bonança!... 

Venturoso o que vai por entre as dores 

Atravessando o oceano de amargores, 

No bergantim sagrado da Esperança. 

Espírito: Cruz e Souza - Médium: Francisco C. Xavier  

Fonte: Parnaso de além-túmulo. Autores diversos. 

O bom livro 

O livro edificante é sementeira de Luz Divina, 

aclarando o passado, 

orientando o presente 
e preparando o futuro... 

Instrutor do espírito – esclarece sem exigências, 

Médico da alma – cura sem ruído, 

Sacerdote do coração – consola sem ritos exteriores. 

Amigo vigilante – ampara em silencio, 

Companheiro devotado – jamais abandona, 

Cooperador eficiente – não pede compensações. 

Semeador do infinito – fecunda os sentimentos, 

Benfeitor infatigável – permanece fiel, 

Arquiteto do bem – constrói no espírito imorredouro. 

Altar da simplicidade – revela a sabedoria 

Fonte inesgotável – jorra bênçãos de paz, 

Campo benfazejo – prepara a vida eterna. 

Lâmpada fulgurante – brilha sem ofuscar, 

Árvore compassiva – frutifica sem condições, 

Celeiro farto – supre sem perder. 

Espírito: André Luiz 

Médium: Francisco Cândido Xavier 

Fonte: Relicário de Luz. Autores diversos 

Chá de Bebê 

Vem aí o nosso Chá de Bebê! 
Data: 29/04/14 às 14h no Gpela. 

Você é nosso convidado a participar. 
 

“O que fizeres no campo do Bem, compensará o que, 
eventualmente, tenhas cometido no terreno da sombra.”  Sheilla 

Mutirão GPELA de ABRIL 

Data: 25/04 de 9h às 13h.  
No Gpela. 

Veja detalhes no nosso mural de notícias. 

______________________________________________________

______________________________________________________

No dia 08 de Maio teremos o Brechó do DIA DAS MÃES. 

Estamos precisando de  
Roupa de frio, cobertores e mantas. 



 
  

Dia Tema Expositor 

02 Qui Faculdades morais e intelectuais do homem Neide Lima 

03 Sex Influência oculta dos Espíritos em nossos 
pensamentos e atos  

Mª Cecília Bergiante 

04 Sab Escolha das provas Ivone Fraga 

07 Ter Da reencarnação a Justiça José Inácio Terra 

09 Qui Esquecimento do passado Iná Garuzi 

10 Sex Liberdade de consciência Carlos Magno 

11 Sab Nunca Perca a Esperança Marcus de Mário 

14 Ter 
Homenagem ao Livro Espírita 

Tema: O Livro dos Espíritos – Farol a 
indicar Caminhos 

Carlos Wagner 

16 Qui O egoísmo Mª Anita Rodrigues 

17 Sex Anjo de guarda. Espíritos protetores e 
familiares 

Luzia Cerdeira 

18 Sab Marcha do progresso Jarbas Carvalho 

21 Ter Semana do Livro Espírita                         
Tema: Temor da Morte 

Sebastiana Sales 

23 Qui Influência dos Espíritos nos acontecimentos 
da vida 

Joaquim Couto 

24 Sex Desigualdade social e das riquezas Yara de Freitas 

25 Sab Conhecimento da Lei Natural Dalvanete Silva 

28 Ter Influência do Espiritismo no progresso Iris Cândida 

30 Qui Intervenção de Deus nas penas e 
recompensas 

Izidora da Silva 

310  

 Reuniões Públicas
Departamento de Infância e Juventude

 

  Palestras do mês de ABRIL

     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

 

 

LIVRO: LIVRO DOS ESPÍRITOS  

ALLAN KARDEC 

 

 
         Subprojeto  

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

 

                     
Dias                     

(3ª Feira) 

 
Temas  

07/04 Caridade começa em casa! 

14/04 Fazei-me instrumento de vossa paz. 

21/04 Água e Responsabilidade Planetária. 

28/04 Cuidando dos mais velhos. 

 

Quando praticamos a caridade estamos fazendo caridade a nós mesmos.                                                   
É uma sensação de paz, harmonia que sentimos.                                                                                 

Mas caridade não é só praticarmos o bem para mostrarmos ao mundo                                                    
o quanto somos caridosos, a caridade começa dentro de nossa casa,                                                     

com nossa família, respeitando cada um que está perto de nós.                                                      
Sermos tolerantes, pacientes, saber ouvir, falar e criticar também.                                                 

Quando conseguimos fazer isso de coração, sem rancor, ódio e inveja,                                              
dentro de nossa casa, estaremos preparados para fazer caridade fora de nosso lar,                                  

ou seja estaremos felizes em receber amor, carinho, amizade.                                                           
Não estaremos doando e sim recebendo. A partir do momento que somos humildes                               

e aceitamos todos como são, nossa vida melhora e muito. Nós crescemos espiritualmente                     
e sempre continuaremos a crescer. Vamos ser caridosos conosco mesmo. Vamos aproveitar                   

a oportunidade de amar e sermos amados. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai,                      
não há necessidade de rivalidade, somos nós que dirigimos nossa vida para evolução maior. 

Não tenhamos medo de nada, a fé que possuímos nos levará ao caminho do bem. 
Paz e Luz! 

______________________________________________________

Curso Intensivo de preparação para 
                Evangelizadores.

                Evangelizadores, vamos nos reciclar!

______________________________________________________

Em MAIO teremos a SEMANA DA FAMÍLIA
            em forma de Palestras.

Chico Xavier 

Tema:  Caridade com os meus... 
 



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!  

______________________________________________________

Bezerra de Menezes 

Em 11 de abril de 1950, os Espíritos reúnem-se para homenageá-lo                                               

pelos 50 anos de desencarne e trabalho de ajuda incessante. 

De repente, sob surpresa dos que compunham aquela assembleia,                                                        

do mais alto, uma Estrela luminosa surge. È Celina, a enviada de Maria,                                          

mãe de Jesus, que vem convidar Bezerra de Menezes para passar                                                       

para esfera mais alta e ter uma tarefa maior. 

Bezerra chora emocionado, ajoelha-se e agradece o convite recebido,                                               

mas solicita a Enviada Celeste que seja permitido que continue na terra,                                    

atendendo aos pedidos de seus irmãos terrestres. 

Celina sobe às Esfera Elevadas e, daí a instantes,                                                                              

volta e traz a resposta de Maria: Que Bezerra ficasse na Terra                                                                    

o tempo que quisesse e sempre sob suas Bençãos! 

Muito obrigado, Bezerra! 

É Páscoa, é hora de renovação! 

Que a luz de Deus esteja contigo e todos os teus, esteja com todos ao teu redor! 

É hora, agora, urgentíssima, de termos uma nova consciência a respeito de nós 

mesmos, para sob o amor de Deus fazermos o nosso melhor. 

Fazermos do nosso melhor o norte para todos os nossos passos, em todos os espaços 

de nossas vidas... 

Nos espaços físicos onde tudo acontece e nos espaços mental, sentimental, onde tudo 

germina e de onde tudo se faz! A Páscoa é um momento de renovação, de libertação! 

Eo quanto precisamos nos renovar! 

E quanto carecemos nos libertar! 

A vida é uma Páscoa constante, pois no decorrer da vida quanto não nos renovamos,     

até morrer... 

Relevance células, pensamentos, sentimentos, atitudes! Quanto á liberdade, esta 

depende do que nos aprisiona! Sejam humores, rancores, pessimismos, pessoas que 

não nos querem felizes, que não entendem os nossos pensamentos, os nossos 

sentimentos... 

Sejam as nossas crenças arraigadas bem no fundo de nós! 

Só nós sabemos o que e o quanto nos aprisionam. 

Mesmo quando não temos claro na mente o que nos aprisiona, temos um indicio em 

nossas almas! 

Esta libertação da Páscoa, pode ser sim, uma libertação para a nossa consciência intima 

sobre as coisas de nossa vida. 

Em nossa vida! 
Que a luz de Deus esteja em tua vida e em teus caminhos, os físicos e os mentais! 

 
http://www.recantodasletras.com.br/mensagens/4212401 



6

 

 
       

7 

 

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 

 

Atenção!!! 
Dia 13 de Abril começará uma nova turma de estudo do ESPERANTO.                                                         

Inscrições abertas, na Recepção do GPELA. 
 

O Primeiro Capítulo 

Allan Kardec, o respeitável professor Denizard Rivail, já havia organizado extensa        

porção das páginas reveladoras que lhe constituíram O Livro dos Espíritos. 

Devotado observador, aliara inteligência e carinho, método e bom senso na                           

formação da primeira obra que lançaria os fundamentos da Doutrina Espírita. 

Advertido por amigos da Espiritualidade de que a ele se atribuía,                                                        

em nome do Senhor, a elevada missão de codificar os princípios espíritas,                                  

destinados à mais ampla reforma religiosa, pusera mãos ao trabalho,                                                

sem cogitar de sacrifícios. E adotando o sistema de perguntas e respostas,                              

conseguira vasta colheita de esclarecimento e de luz. 

O material esparso equivalia quase que praticamente ao livro pronto.                                          

Contudo, era preciso estabelecer um ponto de partida.                                                                            

O primeiro compêndio do Espiritismo, endereçado ao presente e ao futuro,                                           

não podia prescindir de sólidos alicerces. 

E, debruçado sobre a mesa de trabalho, em nevada noite do inverno de 1856,                                       

o Codificador interrogava a si mesmo: - Por onde começar?                                                               

Pelas conclusões científicas ou pelas indagações filosóficas?                                                             

Seria justo desligar a Doutrina, que vinha consagrar o antigo ensinamento do Cristo,                             

de todo e qualquer apoio da fé, na construção das bases que lhe diziam respeito? 

Atormentado, viu mentalmente, os homens de seu tempo e de sua pátria,                                

extraviados na sombra do materialismo demolidor... 

Valeria a cultura da inteligência, só por si, quando, a par dos bens que espalhava,  

podia desmandar-se em sarcasmo arrasador e loucura furiosa? 

Com o respeito que ele consagrava incondicionalmente à Ciência e a Filosofia,                                  

Kardec orou com todo o coração, suplicando a inspiração do Alto.                                                  

Erguia-se-lhe à prece comovente, quando raios de amor lhe envolveram                                               

o espírito inquieto e ele ouviu, na acústica da própria alma, vigoroso apelo íntimo:                                        

- “Não menosprezes a fé!... Não comeces a obra redentora  

sem a Bênção Divina!...” E o Codificador, nimbado de luz, com a emotividade                               

jubilosa de quem por fim encontrara solução a terrível problema, longamente sofrido, 

consagrou o primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos à existência de Deus. 

 
Pelo Espírito Irmão X 

Médium Francisco Cândido Xavier 

Fonte: Reformador de abril de 1957 

 
APRENDA ESPERANTO! CONHEÇA  PESSOAS! DESCUBRA O MUNDO! 
 

 
SITES: esperanto.org.br; esperanto.brazilo.org; kke.org.br 

 
ESPERANTO: Educação, Ciência e Cultura 
 

 
Criado no final dos anos 1870 pelo Dr. Lazaro Luiz Zamenhof no                         

ambiente de pluralismo cultural em Bialistok, atual Polônia, o ESPERANTO                          
busca promover  harmonia entre as pessoas de diferentes nações e costumes. 

Em 1905 aconteceu o primeiro Congresso Universal de Esperanto, na França. 
Em 1906, foi fundado no Brasil o primeiro grupo esperantista , o Suda Stelaro em 
Campinas. Em 1907, fundou‐se no Rio de Janeiro a Liga Brasileira de Esperanto . 

Em 1954, a UNESCO passou reconhecer formalmente  o valor do Esperanto 
para a Educação, Ciência e Cultura. Em 1985, novamente a UNESCO                         

recomendou aos países membros a difundir o Esperanto.              
 


