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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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Inscrições abertas, na recepção do GPELA.

pag 04

Brechó do Dia das Mães; 

Mutirões no GPELA em MAIO; 

Campanha do Agasalho; 

Campanha do Kilo. 

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; 

 

Nesta obra, o autor, profundo conhecedor e verdadeiro                                      

apóstolo da Educação, apresenta a tarefa educativa sob                                                          

o enfoque da Doutrina Espírita, como meio imprescindível do processo                        

evolutivo do ser humano. Objetiva estimular o estudo e a meditação como 

instrumentos capazes de suscitar ação construtiva e consolação edificante,                     

nesta fase de transições por que passa o mundo. Aborda vários temas                     

relevantes como: Evolução e educação, O problema do destino,                                     

Jesus, o Mestre, Instrução e Educação, Dever paterno, Salvar é educar,                        

dentre outros. Destaca a obra inadiável da educação da criança e do jovem, 

apontando-a como a melhor, a mais eficiente e econômica de todas                                    

as modalidades de assistência, por ser a única de natureza preventiva. 

Livro: O Mestre na educação Autor: Vinícius 

______________________________________________________



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) 

Deveres da mãe terrestre 
 

“Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres,                                          
conduzindo os filhos para o bem e para a verdade?                                                                                                                                         

No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão                
espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho,                                        

na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para                                   
o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre                                                  
o amor de Deus, o Pai de Infinita Bondade, que pôs no coração das mães a sagrada                                       
essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo                                        

egoísmo do ambiente particularista; contudo, é preciso acordar a tempo,                                                                
de modo a não viciar a fonte da ternura. 

Sugestão de imagens que demonstre a importância da família reunida,                                                                  
pais e filhos trocando carinho, participando de atividades juntos etc. 
Sabemos que não terá espaço para tudo, mas esperamos ter ajudado.                                                       

Agradecemos muito a ajuda de vocês. Beijos no coração. 
 

MATERNIDADE E PATERNIDADE - Uma verdadeira missão                                                           
“Pode-se considerar como missão a paternidade?                                                                                                

É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo                                      
dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro.                          

Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem,                                     
e lhes facilitou a tarefa dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício                                  
a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu                          
jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho.                                 
Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e                        
partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava                                         

ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem.”                                                                                       
(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 76. ed., perg. 582). 

______________________________________________________

      1ª Conversa em Família de 2015. 

Será no dia 26 de Maio. Às 19:45h. No GPELA. 
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Mensagem

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

Gostaria de fazer parte desse grupo?

Próxima Campanha: 17/05 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. 
 

Mutirão GPELA de MAIO 

Teremos dois mutirões no mês: 
Dia 16 de Maio (SÁBADO) e  dia 31 de Maio (DOMINGO).  

Arrumação para o Aniversário do 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. 

 

Paz pelo trabalho 

Diante da turba que, acompanhando o Mestre, a pretexto de absorver-lhe as lições, 

candidatava-se à ociosidade, o Instrutor Divino explicou, solícito e claro: “Meu Pai até hoje 

trabalha e Eu também trabalho”, esclarecendo-nos que a vitória sobre nós mesmos é 

consequência natural do nosso esforço e que a coroa da paz repousa sobre nossa cabeça só 

depois de muita renúncia e humildade na senda do trabalho. 

Pelo Espírito Joanna de Ângelis 

Médium Divaldo P. Franco 

Livro: Dimensões da Verdade 

Fonte: http://www.mensagenscomamor.com 

Em pouco mais de 9 meses da criação da nossa página, chegamos a 400 pessoas 

que curtiram o GPELA no Facebook. Todos vocês são muito bem-vindos, e tem 

sido muito gratificante ver que as nossas publicações estão sendo curtidas e 

compartilhadas por tantos companheiros.  

Nossos mais sinceros agradecimentos. Grande abraço e fiquem com Deus! 

Departamento de Comunicação - DECOM 

 

ORAÇÃO POR MINHA MÃE 

Pai, tu, sendo Deus, quiseste mostrar entre nós tua face materna...                                                                                                                         
Por isso criaste todas as mães!                                                                                                                                              

Peço-te por minha mãe, sinal concreto e visível de teu amor entre nós.                                                           
Multiplicai os seus dias em nosso meio!                                                                                                           

Acompanha-a em todo riso e em toda lágrima,                                                                                                                      
todo trabalho e toda prece, todo dia e toda noite!                                                                                                                              

Que tua bênção cubra de luz a vida de minha mãe para que,                                                                                         
inundada de ti, ela seja sempre mais Presença do divino em minha vida. Assim seja! 

 
 



 
  

Dia Tema Expositor 

01 Sex Vida em Família Yara de Freitas 

02 Sab Responsabilidade no Matrimônio  Manoel Estevão 

05 Ter Laços Eternos Allan de S. Cunha 

07 Qui Espiritismo no Lar Icléia de Souza 

08 Sex Anticonceptivo e Planejamento Familiar Izidora da Silva 

09 Sab Deveres dos Filhos Antônio Geraldo 

12 Ter Alienação Infanto-juvenil e Educação Ivete Zampa 

14 Qui Esperanto – “Divina Trilogia: Evangelho, 
Espiritismo, Esperanto” 

Paulo Andrade 

15 Sex Dentro do Lar João Maceió 

16 Sab Jesus Contigo Joana Santos 

19 Ter Delinquência, Perversidade e Violência Jorge Miguel Martins 

21 Qui Necessidade de Evolução Ivone Fraga 

22 Sex Viciação Alcoólica Jorge Camacho 

23 Sab Deveres dos Pais Cleide A. Alves 

26 Ter 
FAMÍLIA: APERTE ESSE LAÇO  

A Caridade começa em Casa 
Glória Maria Knop 

28 Qui Fazer o Bem sem Ostentação Sebastiana Lourenço 

29 Sex Fazei-me o Instrumento de Vossa Paz Leonardo Abeid 

30 Sab Família: Aperte esse Laço Iná Garuzi 
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Reuniões Públicas

Departamento de Infância e Juventude
 

  Palestras do mês de Maio

     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: SOS Família  

Espírito Joanna de Ângelis 

 

 
         Subprojeto  

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

                      
Dias                     

(3ª Feira) 

 
Temas  

05/05 Quem não tiver pecado que atire a 
primeira pedra! 

12/05 Fazer o bem sem ostentação. 

19/05 Caridade com simplicidade. 

26/05 Pai, perdoai... 

Quando penso em família e afeto penso em uma melodia que embalava minha infância! 
Cativar  ‐ Grupo Arte Nascente 

Uma palavra tão linda já 
Quase esquecida me faz recordar 
Contendo sete letrinhas e 
Todas juntinhas se ler cativar 

Cativar é amar 
É também carregar 
Um pouquinho da dor 
Que alguém tem que levar 

Cativou disse alguém 
Laços  fortes criou 
Responsável tu és 
Pelo que cativou 
Num deserto tão só 
Entre homens de bem 
Vou tentar cativar 
Viver perto de alguém 

 

Essa musica retrata como devemos agir sempre seja em família,                                                                                     
na escola, na sociedade, enfim em todas as trocas de comunicação. 

Cativar é amar.... 
E é na família que aprendemos a cativar...  a cultivar o amor diário e o afeto. 

São nas trocas familiares que aprendemos a Lei do Pai maior... A lei de amor... 
Vamos cativar mais, amar mais, por que juntos somos mais. 

Patrícia carvalho ‐ DIJ 17/4/15 

 
CIPE  

Ilumine corações  
Dia 17‐05‐2015  

Evangelização coopere com Jesus!
 

Participe!
 

 Jovem dia 12‐05‐15 você receberá uma visita 

importante na mocidade  do GPELA, não falte.                         
Fique de olho!

                                                            
As inscrições da Conjeb serão até

 
o dia

 
31/05.

           A Conjeb será nos dia 18 e 19 de Julho.

 

 

Tema: Caridade com Jesus 
 



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

______________________________________________________
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!  

 

                                  Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor 
                                                                   CNPJ 34.038.158/0001-72  • Fundado em 01 de Junho de 1901  • Inscr. Municipal 
399.65700 

                                                            
                                                                Rua Silva Cardoso, 673 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21810-030 - Tel.: 3421-
2666 
                                                             Site: www.gpela.org.br        Email: contato.gpela@gmail.com   
 
 
 

Aos 
Associados Efetivos do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
De acordo com o estabelecido no Artigo 8º do Capítulo V do Estatuto em 

vigor, o Presidente do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor o (a) convoca 
para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se na sua sede, Rua Silva Cardoso, 
673 – Bangu – Rio de Janeiro/RJ, no dia 30/05/2015. A primeira convocação será 
às 9:00 horas e a reunião terá início desde que presentes a metade mais um dos 
associados efetivos, no pleno gozo de seus direitos. A segunda e última 
convocação ocorrerá 30 (trinta) minutos após, e a AGO será realizada com 
qualquer número de associados efetivos presentes acima mencionados. 

Na oportunidade, serão discutidos e aprovados os seguintes assuntos: 
 
1) Apresentação dos relatórios administrativos do ano de 2014; 
2) Demonstração da Receita e Despesa do ano de 2014; 
3) Parecer do Conselho Superior e Conselho Fiscal sobre os relatórios da 

administração e financeiro; 
4) Indicação de nomes para reposição de 2(dois) membros do Conselho 

Superior e 1(um) membro do Conselho Fiscal. 
 

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2015. 
 

Túlio Márcio Sardinha Motta 
Presidente 

 

CONVOCAÇÃO 

Aos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Superior e Fiscal, 

A Diretoria do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor convoca os companheiros 

para a Reunião Anual do Conselho Fiscal e Superior, a ser realizada no dia 15 de maio de 

2015, no horário de 19:30h às 21:30h, impreterivelmente. Na oportunidade, serão discutidos os 

seguintes assuntos: 

- Análise e avaliação dos relatórios anuais das atividades dos Departamentos e Setores 

da Casa no ano de 2014. 

- Análise dos Balancetes do ano de 2014. 

A sua presença é indispensável, pois estaremos discutindo assuntos em conjunto para 

uma melhor administração da casa de luz e amor. 

 Muita paz! 

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2015. 

Tulio Márcio Sardinha Motta 

Presidente 

______________________________________________________
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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 

Minha Mãe 

______________________________________________________

Lembro-te, Mãe, revendo a nossa casa...                                                                                      
O pequeno jardim, o poço, a horta...                                                                                             

O vento brando que transpunha a porta,                                                                          
Afagando o fogão de lenha em brasa... 

Esfregavas a roupa na bacia...                                                                                              
Eu ficava na rede, aos teus desvelos...                                                                                   
Depois, vinhas beijando-me os cabelos,                                                                                        

A embalar-me, cantando de alegria. 

Dorme, dorme prenda minha,                                                                                                
Dorme agora, meu amor,                                                                                                            

És a joia que eu não tinha,                                                                                                      
Prenda minha, minha flor!... 

Lá no céu tem três estrelas, prenda minha,                                                                      
Todas são de prata e luz...                                                                                                       

Lá do céu você me veio, prenda minha,                                                                                    
Por presente de Jesus!... 

E lá se foi o tempo, ante as mudanças...                                                                       
Cresci, fiquei rebelde... Estradas novas...                                                                                 

Entrei no mundo grande, em grandes provas,                                                             
Carregando saudades e esperanças... 

Hoje, volto a rever-te, mãe querida!...                                                                              
Quero dizer-te, em minha gratidão,                                                                                         

Que és o amor sempre amor, em minha vida,                                                                               
E a própria vida de meu coração. 

Maria Dolores - Psicografado pelo médium Francisco C. Xavier 

NECESSIDADE DO TRABALHO 

Pergunta 674 do Livro dos Espíritos 

A necessidade do trabalho é uma lei da Natureza? 

“O trabalho é uma lei da Natureza, por isso mesmo, constitui uma necessidade e a 
civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ela aumenta suas necessidades e 

seus gozos.” 

Pergunta 675 do Livro dos Espíritos 

Só se devem entender por trabalho as ocupações materiais? 

“Não; o Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho.”   

Comentários de Kardec 

Não basta dizer ao homem que ele tem que trabalhar; é preciso também que aquele 
cuja existência depende do seu trabalho encontre ocupação, e isto é o que nem sempre, 

acontece. 

Há um elemento que quase não se faz pesar na balança e sem o qual a ciência 
econômica não passa de uma teoria: é a educação; não, a educação intelectual, mas a 
educação moral; tampouco a educação moral, através dos livros, mas a que consiste na 
arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, pois a educação é o conjunto de 

hábitos adquiridos. 

A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem 
compreendida pode curar; aí está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a 

garantia da segurança de todos. 

O ESPERANTO é uma Língua Internacional usada em todas as partes do mundo... 

ESPERANTO : Uma Comunidade Mundial         

               
 A comunidade Esperantista, embora seja formada pela maior variedade étnica, 

social, cultural que o mundo conhece, constitui um grupo humano que se reúne em 
torno de ideais nobres de fraternidade, de compreensão, de respeito à cultura, às 

diversidades étnicas e ao direito de expressão de todos os povos. Com o 
ESPERANTO, praticamos a Cultura da Paz. 

Os Esperantistas participam de Congressos regionais, nacionais e mundiais, 
estes constituindo fenômeno inusitado no mundo, pela reunião de três mil 
participantes, em média, oriundos de aproximadamente oitenta países, todos se 
comunicando face-a-face, naturalmente. São os únicos Congressos Mundiais onde 
não há intérpretes. 

 SAUDAÇÕES em Esperanto : 
 

Saluton – Oi, olá 
Bonan tagon – Bom dia, boa tarde 

Bonan vesperon – Boa noite ( ao chegar ) 
Bonan nokton – Boa noite ( ao se despedir ) 

Gis revido -  até a vista 

O Encontro Estadual Esperantista do Rio de Janeiro !!! 
Temo : “NI semas kaj semas konstante”. 

(Tema : “Nós semeamos e semeamos constantemente) 
Dia : 16 e 17 de maio/2015 

Local: C. E. José de Paiva Neto – Av. Dom Helder Câmara, 3059 

 
Inscreva-se!!!   Participe!!! 

 

Descubra o ESPERANTO  . . . Uma Língua fascinante!!! 


