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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! 

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 
 
 

______________________________________________________

______________________________________________________

G EP L A
O 

EVANGELHO SEGUNDO 
O 

ESPIRITÍSMO

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

 

 

 

Nesta obra de real valor são enfocadas as vivências ocorridas no cotidiano do ser 

humano, que evidenciam a aplicação da lei de causa e efeito e convidam o leitor à 

reflexão e análise séria de seus anseios. Divulga ainda fatos históricos, analisadas 

suas consequências sob a ótica espírita, propiciando ensinamentos sobre as 

implicações dos comportamentos norteados pela ambição política e pela intolerância 

religiosa, que chega às raias do fanatismo. O autor, entre outras elucidações, 

rememora o que se passou nos bastidores da trama urdida na França de Carlos IX, 

que desencadeou a trágica Noite de São Bartolomeu, como também inclui trechos da 

exemplar trajetória de Paulo de Tarso. Leitura edificante... Afinal, qual de nós poderá 

afirmar, em sã consciência, não ter sido espicaçado pelo espinho da insatisfação? 
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                              Em Agosto comemoraremos 

    Teremos uma programação Especial. 

Inscrições abertas, na recepção do GPELA.

 

Livro: O espinho da insatisfação                                                                                                     

Autor: Newton Boechat 



O Departamento da Família sugere que neste período 

de férias escolares, procuremos ter horas de lazer com 

nossos filhos, fortalecendo os laços de afetividade. 

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

 

  

 

         

  

Terapia de Transformação
 da Consciência

Dalvanete Albuquerque
9978-4687

Consultório de Psicologia

Sônia Soares
9964-3756

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

  

 

 

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 (Uma vez por 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) 

682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, 
não é uma lei da natureza? 

 
— Sem dúvida o repouso serve para reparar as forças do corpo. 
É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à 

inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. 
 Fonte: Livro dos Espíritos – Pergunta nº. 682 

______________________________________________________

 

Tema: Super proteção 
Dinamizadora: Iná Garuzi 
Dia 21/07/2015 às 19:45h 

Local: GPELA 

Iná Xavier Garuzi

Rua Maravilha, 518  Bangu - RJ

Serviço de Arteterapia

Tel.: 3332-4128 / 983792885
   inarte.garuzi@gmail.com



Graças a Deus, que a Luz do Senhor seja a nossa Bandeira de Luz. 

Mensagens psicografadas no Gpela em 10/06/15. 
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Mensagem

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

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

Gostaria de fazer parte desse grupo?

Próxima Campanha: 12/07 às 8:30h

Aguardamos você aqui no GPELA

 sempre no segundo domingo do mês!

______________________________________________________

______________________________________________________

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. 

 

Mutirão GPELA de JULHO 

Chá de Bebê 

Vem aí o nosso Chá de Bebê! 
Data: 22/07/15 às 14h no Gpela. 

Você é nosso convidado a participar! 
 

Doações estamos precisando de: 
Tecido de algodão para confecção da camisinha de bebê (voal), 

sabonete, flanela, pacote de fralda de pano e fralda descartável tam. P, M e G. 
 

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

Luz, luz e amor 
É hora de festejar 

E arregimentar tarefeiros 
Comprometidos com o nosso Senhor. 

 
É hora de construir 

Um apanágio divino 
Onde corações aflitos 

Recebam o amor em hinos, cânticos celestiais. 
 

Que se irradiam dos corações daqueles que aqui 
Se comprometeram com o Mestre Jesus. 

Convidando a todos, “Que brilhe a Vossa Luz”. 
 

No convívio de amizade, confiança, esperança, 
em dias magistrais. 

Hoje a Casa se expande 
Além das paredes de pedra 
E Jesus de braços abertos 

Vem nos convidar para a nova era; 
Dias de paz e felicidade. 

Faremos aqui um porto seguro 
Um Oásis abençoado 

A dessedentar aqueles que têm sede de amor 
E alimentar as almas famintas 

 com a fé na justiça divina. 
Graças a Deus. 

______________________________________________________

Ah! Quem me dera poder aqui novamente estar e poder de alguma forma 
recomeçar caminhos que, tão tortuosos ficaram para trás. 

Ah! Se pudesse pisar neste solo novamente, agora, 
com a mente mais esclarecida, com a visão diferente, com a alma 

arrependida do tempo que se foi e não volta mais. 
Ah! Meu Deus, como quisera, trazer um pouco de paz a essa 

Terra tão querida abraçando companheiros de outras eras, 
a fortalecer a vida aqui vivida; Na certeza que hoje  

invade minha alma. 
Como quisera, meu Senhor, poder agora renascendo nessa 
Pátria do cruzeiro, falar em versos desse luzeiro, que esta 

Doutrina nos traz. Seriam versos de sabedoria, despertando 
cada leitor à compreensão desta boa nova, mensagem 

de alegria, de luz e amor. Um Irmão em Cristo 



 

SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL (SAP) – um olhar espírita. 

Marcos Paterra 

 
Podemos questionar como o Espiritismo vê essa síndrome, em resposta Chico 
Xavier  pelo  espírito Emmanuel de maneira brilhante nos diz : 
“Quando existam crianças nesses processos de desvinculação, é justo nos voltemos para elas, 
estendendo‐lhes a proteção que se nos torne possível, ainda mesmo quando estejam, por força 
das circunstâncias, junto ao parente indireto, com o qual os familiares que amamos estejam 
em oposição. Os pequeninos são as vítimas, quase sempre indefesas, de nossos desajustes e, 
em qualquer caso, é imperioso permanecermos acordados para a responsabilidade de auxiliá‐
los, considerando o futuro, de modo a que se sobreponham aos nossos desastres afetivos e às 
nossas indecisões.”( XAVIER, Francisco Candido. Urgência. ) 
O Espiritismo entende que a desenlace dos pais tornou‐se algo do agora, onde a família devido 
a uma série de fatores desde estruturais até  emocionais acaba se dissolvendo, independente 
da religião, mas... Ele reafirma a necessidade de adequar a criança as realidades sem as 
alienar, sem as envolver nas brigas dos conjugues.  Teoricamente uma família espírita, deve 
(ou deveria) entender que somos todos espíritos encarnados, somos todos irmãos e assim 
independente da raiva, dos bens materiais que vão ser motivo de disputa, existem outros 
envolvidos.  Família não se resume só aos dois que se separam. As crianças que até pouco 
tempo via os pais se abraçando, beijando e trocando juras, passam os ver atacando e 
agredindo um ao outro, é necessário poupar as crianças dessa desavença, de fazer com 
entendam que o envolvimento amoroso entre os pais acabou, mas ainda são seus filhos e 
amados da mesma forma, e mais importante: Os pais têm de ter consciência disso. 
Muitos pais desprezam a pureza infantil de seus filhos e de forma alienatória tentam os 
transformar em cúmplices de seus atos. Sobre esse aspecto lembramos que o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social das crianças e adolescentes, em 
condições de liberdade e de dignidade é assegurado pelo art. 3º do ECA e também pelo  art. 
227 da Constituição Federal  e que este fenômeno “Alienação Parental”, passou a ser 
crime com a aprovação  da Lei 12.318 de 2010. 
“A natureza, quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se quisermos 
perturbar essa ordem, produziremos frutos prematuros que não terão nem madureza nem 
sabor, e não tardarão a se corromper; teremos doutores infantis e crianças velhas. A infância 
tem maneiras de ver, de pensar, de sentir que lhe são próprias.” 

(ROUSSEAU, Jean Jacques. Ensaios Pedagógicos. P. 76. Bragança Paulista: Editora Comenius, 2004) 

  

 
  

Dia Tema Expositor 

02 Qui  Missão dos espíritas e os obreiros do 
Senhor 

Cleide Araújo Alves 

03 Sex A porta estreita  Lawson Bezerra 

04 Sab  Não vos afadigueis pela posse do ouro Glória Mª Knop 

07 Ter A reencarnação fortalece os laços de 
família 

Íris Cândida 

09 Qui Perdão das ofensas Maria Emília Carvalho 

10 Sex Daí a César o que é de César Jose Luíz O. de Faria 

11 Sab Parábola dos talentos Deise Maciel 

14 Ter Reconciliação com os adversários Zany Augusta Santos 

16 Qui Simplicidade e pureza de coração Maria Helena Martins 

17 Sex Mundo de expiações e de provas Allan de S. Cunha 

18 Sab 
Dia Mundial da Caridade 

Tema: Dia da Caridade 
Luíz Cláudio Rosa 

21 Ter A beneficência Sérgio Daemon 

23 Qui Caracteres do verdadeiro profeta Ivone Fraga 

24 Sex Mistérios ocultos aos doutos e aos 
prudentes 

Yara de Freitas 

25 Sab Lidando com mudanças Monaliza Menezes 

28 Ter Solte-se! Entregue-se a Deus Maria Tude Caldas 

30 Qui Mundos regeneradores Wanda Morais 

31 Sex Maneira de orar e Felicidade que a prece 
proporciona 

Leonardo Abeid 
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Reuniões Públicas

Departamento de Infância e Juventude
 

  Palestras do mês de Julho

     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: O Evangelho Segundo o Espiritismo 

Allan Kardec 

 

 
         Subprojeto  

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

 
 

 

Prévia da CONJEB 
 

Data: 
05/07/2015 

 
Às 17:00 horas 

 
No GPELA 

  

Planejamento de Julho 

 

07/07 Quem não tiver pecado 

14/07 
Fazer o bem 

ostentação 

21/07 Caridade em ação 

28/07 Artes (culminância) 



 

� Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho: 
"Dai de graça o que de graça recebestes". 

� A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro 
do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. 

� O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e em 
suas práticas: altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, 
concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, 
incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou 
quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. 

� O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os interessados em conhecê-lo 
a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los. 

� A mediunidade, que permite a comunicação dos Espíritos com os homens, é uma 
faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da 
religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. 

� Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da 
Doutrina Espírita e dentro da moral cristã. 

� O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para 
a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e 
entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, 
crença, nível cultural ou social. Reconhece, ainda, que "o verdadeiro homem de 
bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza". 
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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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PRÁTICA ESPÍRITA 

 
"Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei."  

(Allan Kardec) 
"Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as 

épocas da Humanidade."  
(Allan Kardec) 

 
O estudo das obras de Allan Kardec é fundamental para o correto 

conhecimento da Doutrina Espírita. 

Fonte: Folheto "Conheça o Espiritismo, uma Nova Era para a Humanidade", editado 
pela FEB – Campanha de Divulgação do Espiritismo, aprovada pelo Conselho Federativo 
Nacional da FEB na Reunião de 1996. 

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
 

______________________________________________________

Solte-se!  Entregue-se a Deus. 

 

 

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. 
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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 

“ É melhor acender uma vela, do que amaldiçoar a escuridão” 

                                                                                         (Confúcio) 

                                                 ASSIM MESMO...  

Muitas vezes, as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. 

Perdoe-as assim mesmo. 

Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. 

Seja gentil, assim mesmo. 

Se você tem paz, é feliz, as pessoas podem sentir inveja. 

Seja feliz, assim mesmo. 

Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. 

Dê o melhor de você assim mesmo. 

Veja você que, no final das contas, é entre você e Deus. 

Nunca foi entre você e as outras pessoas. 

Madre Teresa de Calcutá. 

 

AMIZADE 
 

Certa vez um soldado disse ao seu comandante: 

- Meu amigo não voltou do campo de batalha, senhor, solicito permissão 

para ir buscá-lo – disse o soldado ao seu tenente. 

- Permissão negada – replicou o oficial. – Não quero que arrisque a sua 

vida por um homem que provavelmente está morto. 

O soldado, ignorando a proibição, saiu, e uma hora mais tarde regressou, 

mortalmente ferido, transportando o cadáver de seu amigo. O chefe das 

tropas estava furioso: 

- Já não tinha dito que ele estava morto!!! Agora perdi dois homens!  

Diga-me: - valeu a pena trazer um cadáver? 

E o soldado, ferido, respondeu: - Claro, que sim, senhor! 

Quando o encontrei, ele ainda estava vivo e pôde me dizer: 

- “Amigo, tinha certeza que você viria!” 

  

“Amigo é aquele que chega quando todo mundo já se foi”.   Autor desconhecido 

 

 
ESPERANTO  ...  Rumo à Unidade  ... 
                                                                Para nossa REFLEXÃO!!!... 

 
Em a GÊNESE, comentando o versículo de João sobre “Um só rebanho e um único 

Pastor” ,a iluminada inteligência de Allan Kardec  esclarece a Unidade que se está formando. 
Entre outras coisas diz: 

“Entretanto, a Unidade se fará em Religião, como já tende a fazer‐se socialmente, 
politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela 

assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já 
confraternizam, como os das províncias de um mesmo império. Pressente‐se essa unidade e 
todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar‐se uma necessidade, 

para que se estreitem os laços de Fraternidade entre as nações : far‐se‐á pelo 
desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas 

as dissidências.” 
Aí  fica predito o aparecimento do ESPERANTO uns trinta anos antes de seu lançamento. 

Havia já três séculos que muitos sábios de primeira grandeza, como Comenius, Descartes, 
Leibnitz e outros se preocupavam com a criação da Língua Internacional, para uso de todos os 

povos(...) 
(...) Quando chegou o momento marcado no cronômetro do Altíssimo, Zamenhof idealizou o 

Esperanto, que cresce firmemente em toda a superfície do Planeta(...) 
 

 
 “A missão do ESPERANTO é grandiosa e profunda junto das coletividades humanas”. 
 
 

 
De 25 de julho até 01 de agosto 2015 

Local : Lille, na França 
Tema : “Línguas, Artes e Valores no diálogo entre Culturas” 

 

 
FIQUE   LIGADO !!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 
Vem aí ...  o Jubileu de Ouro do Congresso Internacional de Esperanto!!!!!!!!!!!! 
   


