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“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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Inscrições abertas, na recepção do GPELA.
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Mês do Aniversário do GPELA.                                                              

Teremos uma programação especial de palestras. 

Compartilhe conhecimento!!!! 
Doe seus livros espíritas! 

Invista em nossa campanha permanente de amor e propagação da doutrina. 
Contamos com a sua colaboração. 

Agradecidos desde já, Livraria Gotas de Luz-Gpela 
 
 

______________________________________________________

 

 

“Como Aprendemos” (Lucia Moysés, EDEME) 

Que é preciso saber para se ensinar bem? Que acontece na mente de quem 

aprende? Como se organiza o processo de ensinar? Como atingir a todos? 

Neste livro, essas e outras questões são apresentadas de forma clara e 

coloquial, permitindo que se ponham em prática as inúmeras sugestões que 

apresenta. Ideal para educadores espíritas de crianças, jovens e adultos, bem 

como para coordenadores de cursos. 

______________________________________________________
 

______________________________________________________

Com seu acolhimento ,nós , colaboradores da Livraria Gotas de Luz,                                                      
experimentamos oportunidades significativas de doação e transformação.                                               

Somos o fruto do seu amor! 
Parabéns GPELA pelos seus 114 anos! 

G EP L A
O 

EVANGELHO SEGUNDO 
O 

ESPIRITÍSMO

Temos em nossa Livraria CD’s, DVD’S e Livros para empréstimo.  
Aproveite esta oportunidade!!! 

 



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 
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 

9h às 14h Mutirão Gpela (Último sábado do mês) 

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) 

Lanchonete e Restaurante 

Terapia de Transformação
 da Consciência

Dalvanete Albuquerque
9978-4687

Consultório de Psicologia

Tel.: 21 3905-8358  

Temos: Sanduíches, salgados,                                                                                                                        
vitaminas, café da manhã,                                                                                                                  

sobremesas, sucos detox e lanches. 

Rua Nogueira da Silva, nº 95 – Bangu. 

Sônia Soares
9964-3756

 /Karambola 
Rua Francisco Real, 1950 SS/117 

 Real Shopping - Bangu

Consulta com hora marcada

Jorge Cerqueira
   

       ADVOCACIA
      E CONTABILIDADE

      

Rua Doze de Fevereiro,
 nº 281 - Bangu

        

Tel.: 3331-3583
jorcia@uol.com.br

  

 

Há pais que não levam seus filhos à casa espírita, sob a desculpa de que elas 

é que deverão decidir, quando crescerem, qual ambiente religioso frequentar. 

Isto reflete a atitude de pais espíritas equivocados e ignorantes quanto à 

necessidade de aproveitar a fase infantil para a sementeira de valores cristãos. 

Os filhos poderão exercer seu direito de escolha à medida que o tempo passe 

e eles cresçam e amadureçam. Inicialmente competem aos pais, fiéis 

depositários de seus filhos na terra, escolher o melhor, decidindo por eles até 

que tenham condições de fazê-lo. 

Emmanuel alerta-nos contra o pretexto de liberdade da criança escolher:                                    

"Os pais espíritas devem compreender que qualquer indiferença neste 

particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego 

do convencionalismo e á ausência de amor á verdade." 

RESPONSABILIDADE DOS PAIS EM CONDUZIR 

SEUS FILHOS À EVANGELIZAÇÃO 

Livro: um desafio chamado Família 
Autor: Joamar Zanoline Nazareth 

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 114 Anos de Luz e Amor! 

______________________________________________________
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Mensagem

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

Gostaria de fazer parte desse grupo?

Próxima Campanha: 14/06 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

______________________________________________________

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. 
 

Mutirão GPELA de JUNHO 

O nosso mutirão deste mês será no 
dia 27 de Junho (SÁBADO) das 9 às 14h.  

Limpeza e arrumação do GPELA. 
Veja detalhes no nosso mural de notícias. 

______________________________________________________

Ainda não alcançamos o objetivo da Campanha do Cobertor. 
Estamos precisando muito de edredom, cobertores e mantas. 

Está arrecadação será destinada às famílias assistidas. 

Do livro: A História viva do Espiritismo – Cap. 30. 

Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor 

Fundado em 01 de Junho de 1901 

FRANCISCO MAIA BRAGA, operário da Fábrica Bangu,                                                                   

reunia em sua residência, uma choupana de sapê                                                                          

situada à Rua Silva Cardos, 56 em Bangu,                                                                                                 

os médiuns Maria Rozalina, Francisco Xavier e mais alguns companheiros.                                     

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 então criado                                                    

Grêmio Espírita em 1901. 

Francisco Maia Braga presidiu o Grêmio de Propaganda Espírita                                                          

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 um grande vulto                                                       

do Espiritismo. Frequentaram o Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor Inácio 

Bittencourt (1862 – 1943) e Carlos Imbassahy (1883-1969). 

Em 1917, com o novo estatuto doi 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. Em 1933 foi instalada no 
Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor uma escola primária gratuita.  Fizeram 

palestra nesta instituição grandes oradores, como Vianna de Carvalho (1874-1926) e 
muitos outros. 

Espírito Dom Romualdo Antonio de Seixas,                                                                                     
Mentor espiritual do Grêmio de Propaganda                                                                                   

Espírita Luz e Amor desde 1901. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Aula de Pinturinha  
Venha aprender a pintar pano de prato! 

Todas às segundas-feiras, das 14h às 17h no GPELA. 
Interessados procurar Yara Rodrigues 

Aula de Artesanato Livre 
Venha aprender!  

Ensinamos a pinturas em tecidos, vagonite, crochê 
e outras técnicas. 

Todas às terças-feiras, das 14h às 17h no GPELA. 
Interessados procurar a Sonia Bomfim ou Rute. 

 



E assim o DIJ, vem agradecer a esta casa que a 114 anos  trabalha incessantemente pela 
Evangelização infanto-juvenil.  Parabéns Luz e Amor! 

 

Tem sido enfatizado, quanto possível, que a tarefa da Evangelização Espírita Infanto-Juvenil                                                                    
é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas Instituições Espíritas,                                                                       

na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem. Não fosse a evangelização,                                                    
o Espiritismo, distante de sua feição evangélica, perderia sua missão de Consolador,                                                                      

renteando-se com a diversidade das escolas religiosas no mundo que, embora úteis e oportunas,                                                  
estiolaram-se no tempo absorvendo posições de terminalidade e dogmatismo. 

É forçoso reconhecer que Espiritismo sem aprimoramento moral, sem evangelização do homem                                                              
é como um templo sem luz. Já tivemos oportunidade de lembrar que uma Instituição Espírita                                                       

representa uma equipe de Jesus em ação e, como tal, deverá concretizar seus sublimes programas de                                        
iluminação das almas, dedicando-se com todo empenho à evangelização da infância e da mocidade. 

Unamo-nos, que a tarefa é de todos nós. Somente a união nos proporciona forças para o                                                       
cumprimento de nossos serviços, trazendo a fraternidade por lema e a humildade por garantia do êxito. 

Com Jesus nos empreendimentos do Amor e com Kardec na força da Verdade, teremos toda orientação                                              
aos nossos passos, todo equilíbrio à nossa conduta. 

Irmanemo-nos no sublime ministério da evangelização de almas e caminhemos adiante,                                                             
avançando com otimismo. 

Os amigos e companheiros desencarnados podem inspirar e sugerir, alertar e esclarecer,  mas é                                                          
necessário reconhecermos que a oportunidade do trabalho efetivo é ensejo bendito junto aos que desfrutam                                                           
a bênção da reencarnação. Jesus aguarda!  Cooperemos com o Cristo na Evangelização do Homem. Paz! 

 Bezerra de Menezes 

Como os Espíritos situam, no conjunto das atividades da Instituição Espírita, 
a tarefa da Evangelização Espírita Infanto-Juvenil? 

 
  

Dia Tema Expositor 

01 Seg 
Assim é o Centro Espírita: 

Acolhe, Consola, Esclarece e Orienta. 
Carlos Assis 

02 Ter O que é o acolhimento?  Lidiênio Barreto 

04 Qui Como fazer o acolhimento? Odiléa de C. Ferraz 

05 Sex Quando ocorre o acolhimento? Danilo Vilela 

06 Sab Quem faz o acolhimento? Júlio Furtado 

09 Ter O que é consolar? Eduardo Ferreira 

11 Qui Consolar: Como fazer? Ana Maria Bazile 

12 Sex Quando ocorre o consolar? Eloy Vilela 

13 Sab Quem consola? Márcia Carijó 

16 Ter O que é esclarecer? Elisa Goulart 

18 Qui Como esclarecer? Darcy Neves Moreira 

19 Sex Quando ocorre o esclarecimento? Nádja Meirelles 

20 Sab Quem faz o esclarecimento? Gerson S. Monteiro 

23 Ter O que é orientar? Cláudio Amaral 

25 Qui Como orientar? Maria Bethânia 

26 Sex Orientar: Quando ocorre? Jadiel João B. Oliveira 

27 Sab Quem faz a orientação? Djalma Santos 

30 Ter Por que ocorre o acolhimento? Deuza Nogueira 
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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

 

 

Assim é o Centro Espírita: 

Acolhe, Consola, Esclarece e Orienta. 

Neste mês, as palestras podem ter a duração de até 1h15min. 

 

 
         Subprojeto  

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

                      
Dias                     

(3ª Feira) 

 
Temas  

02/06 Onde encontrar a salvação? 

09/06 Caridade em ação. 

16/06 É preciso amar as pessoas como se 
não houvesse amanhã! 

23/06 Gentileza gera gentileza! 

30/06 Arte/Culminância 

______________________________________________________

 

Previa de trabalhadores da Conjeb para o 

dia 07/06 no CEPA às 17:00 horas.

 

 
Tema: Fora da Caridade não há salvação! 

 



O que revela 

� Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do Universo, dos 
Homens, dos Espíritos e das Leis que regem a vida. 

� Revela, ainda, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da 
nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. 
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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
 

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

______________________________________________________
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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Livro Pão Nosso, de Chico Xavier, foi eleito                                                                          

"O livro cristão do ano" nos Estados Unidos 

  
O nome de Francisco Cândido Xavier passa, agora, a destacar-se com mais 

força no território norte americano, e quem sabe, novos desdobramentos 
positivos estão por vir. 

 
A premiação, que se chama "Ilumination Book Awards",  ocorreu na Flórida e 

concedeu a medalha de bronze ao livro mediúnico. 
 

A Edicei of America contactou críticos e especialistas para análise de 
publicações literárias com foco em religiosidade, consolo e esperança. 
Submeteu algumas obras espíritas, tais como Paul & Stevan, (Paulo e 

Estevão) Our Daily Bread, (Pão Nosso) dentre outros, buscando alguma 
resposta positiva ao trabalho mediúnico do médium espírita, Francisco 

Cândido Xavier. 
 

O livro concorreu com títulos de peso, de diversas fontes e escritores, que 
foram enviados para a analise. O livro “Our Daily Bread” (Pão Nosso, de 

Emmanuel/Chico Xavier), recebido em 1950 e publicado pela FEB no idioma 
português e agora, traduzido para o inglês por Darrel Kimble e Ily Reis 

distribuído pela Edicei of America, ganhou a Medalha de Bronze  na categoria 
Literária “Christian Thought”, no 2015 Illumination Book Award! (Prêmio do 

Livro Cristão Iluminado). 
 

Como auxiliar para a Manutenção do GPELA: 

- Comprando livros em nossa Livraria; 

- Depositando a sua contribuição em nome do Grêmio de Propaganda                                            

Espirita Luz e Amor Banco: Itaú - Agência: 6133 - C/C: 40107-2;  

- Contribuindo com donativos para a Assistência social                                                                                

e para as campanhas do Agasalho; 

 

 
- Ajudando na Campanha do Kilo através de doações e mão-de-obra; 

- Doando roupas, sapatos e brinquedos em bom estado e limpos para                                                          

a distribuição entre os mais necessitados; Roupas e fraldas para bebê                                         

para as gestantes carentes e artigos para serem vendidos no nosso Bazar; 

DOUTRINA ESPÍRITA OU ESPIRITISMO 

O que é 

� É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos Espíritos Superiores, contidos nas 
obras de Allan Kardec que constituem a Codificação Espírita: O Livro dos 
Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o 
Inferno e A Gênese. 

� "O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, 
bem como de suas relações com o mundo corporal." Allan Kardec (O que é o 
Espiritismo - Preâmbulo). 

� "O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento 
das coisas, fazendo que o homem saiba donde vem, para onde vai e por que está 
na Terra; atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela 
esperança." Allan Kardec (O Evangelho segundo o Espiritismo - cap. VI - 4). 

Faça a sua inscrição na recepção.  
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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 

______________________________________________________

 
Doação de sangue para o Hemorio ou INCA. 
Seja um doador!  
Idade para doação: 17 anos (com autorização) a 67 anos.  
Não precisa de jejum; alimentação normal sem gordura. 

 
Local e horário para doação:Hospital do Câncer I (Unidade Hospitalar do INCA) 
Praça Cruz Vermelha, 23 / 2° andar - Centro - Rio de Janeiro 
Horário: segunda a sexta-feira das 7h30 às 14h30 e sábados das 8h às 12h  

HEMORIO - Rua Frei Caneca, 8 - Centro - Rio de Janeiro. 
Horário: Todos os dias de semana, de 7 às 18 horas, inclusive finais de semana e feriados. 
 
 

______________________________________________________

Cento e quatorze anos completa 

Nosso querido GPELA. 

Trazendo-nos Luz e Amor, 

Que o Espiritismo revela. 

Os que por aqui passaram 

Foram grandes lutadores; 

Sem recursos enfrentaram 

Muito dos opositores. 

Mas eram iluminados, 

Assíduos, perseverantes! 

Hoje, com tanto progresso 

Nós temos que ser gigantes . 

Quem fica ocioso sofre 

Porque tem tempo de sobra, 

Quem trabalha por prazer 

As suas forças redobra. 

Neste primeiro de Junho 

Num “Banquete Espiritual”, 

Aprendemos que o Bem 

É superior ao mal. 

 

Eis um trecho de uma belíssima poesia do imortal poeta brasileiro CASTRO ALVES,                 

que na espiritualidade se encantou e estudou o ESPERANTO : 

QUANDO EU VOLTAR 

Quando eu voltar a ser doce criança, 
Enchendo a casa de alvoroço e risos, 
Colhendo rosas, cravos e narcisos, 
A palmilhar na Terra o bom carreiro, 

Hei de encontrar o Amor e a Esperança, 
Entrelaçando irmãos no mundo inteiro. 

 
Quando eu voltar ao orbe velho e amigo, 

Negro abismo dos erros e das dores, 
Palco de Lutas mil e mil temores, 

Onde tanto sofri ... mas amei tanto... 
Hei de trazer, por Deus, junto comigo, 
O bálsamo que enxuga todo o pranto, 

Quando eu voltar ao orbe velho e amigo. 
 

Quando eu voltar à escola de aflição, 
Trarei no olhar a luz do EVANGELHO 
E um novo mundo surgirá do velho, 
Por que vivi nas asas da verdade. 

Numa das mãos trago o ESPERANTO --- a União, 
Na outra o ESPIRITISMO e a Caridade 
E o EVANGELHO a cantar no coração. 

Castro Alves 

Ni gratulas al Lumo kaj Amo por vian datrevenon. 
(Nós parabenizamos ao Luz e Amor por seu aniversário). 

 

 
ESPERANTO, bênção do Cristo para unificar todos os corações, todos os homens. 

 

Mensagem mediúnica recebida em 01/06/2011, adaptada para os 114 anos. 

O que aqui recebemos 

Através desta Doutrina, 

É para nós praticarmos 

O que ela nos ensina. 

“Ninguém é pobre pra dar 

Nem rico pra receber” 

Precisamos uns dos outros 

Para podermos crescer. 

Os tempos já são chegados 

Temos que olhar para isto; 

Trabalhar em prol do próximo 

Nos ensinou Jesus Cristo 

Vamos descruzar os braços 

E levantar os nossos ânimos 

Trocando muitos abraços.                                                                                                                                                 

Pois o GPELA festeja cento e quatorze anos. 

 


