
    Teremos uma programação Especial. 

                              Este mês comemoração dos: 

12
Departamento do Livro

Edição 218

                   Agosto 2015

Ano 20
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  

e-mail: 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! 

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!!! 

 

  

Livro: O Céu e o Inferno                                                                                                                 

Autor: Allan Kardec 
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Ingressos à venda 

na secretaria do GPELA. 

Parte do conjunto de cinco obras que formam a Codificação Espírita, 
 O céu e o inferno foi compilado por Allan Kardec e publicado pela  
primeira vez em 1865. Dividido em duas partes, o livro apresenta a  

ação da Justiça divina e a jornada que aguarda o Espírito assim 
 que ele deixa o plano terrestre. A primeira parte da obra apresenta 

 as diferentes crenças sobre céu e inferno, anjos e demônios,  
punições e recompensas depois da morte, além de análises  

dos conceitos sob o ponto de vista das próprias Leis da Natureza.  
Já a segunda parte aborda a real situação da alma, tanto durante  

o processo de desencarnação quanto após a morte, baseada 
 em exemplos e depoimentos de inúmeros Espíritos bem-sucedidos  

ou não em suas experiências.  
O céu e o inferno ajuda a esclarecer mais uma face da vida além-túmulo,  

com suas recompensas e adversidades, de acordo com o mérito de cada um. 
 

Agosto 2015 



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) 

______________________________________________________

Iná Xavier Garuzi

Rua Ribeiro de Andrade, 647
 Bangu - RJ

Recanto Hilarion

Serviço de Arteterapia

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

PAI 

 

Pai que aos olhos da criança é herói. 
Pai que aos olhos do jovem é vilão. 

Pai que aos olhos do adulto é um amigo. 
Pai que aos olhos do velho é saudade. 

 
Quando eu te via como herói 
Não sabia quase nada da vida 
Sentia-me seguro ao seu lado 

Eu só queria ser seu filho 
Quando eu te vi como vilão 

Pensava que já sabia tudo sobre a vida 
Não queria proteção 

Eu só queria ser herói 
Quando eu te vi como amigo 

Pude me dar conta dos erros cometidos 
Foi quando realmente te conheci 
Que entendi o sentido da vida 

Quando me dei conta de sua falta 
A idade já havia me alcançado 

Você já não era mais herói, nem vilão 
Nem amigo e nem solidão 

Você virou soma de tudo aquilo que foi 
De tudo aquilo que eu pensei que fosse 

A síntese da vida que hoje eu vivo 
A minha definição da palavra PAI! 

(Luis Alves) 
 

 

 
Homenagem do  

DEPARTAMENTO DA FAMÍLIA 
 a todos os pais. 

 
 

Data: 25/08/15 às 19:45h 
 No GPELA 
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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: 02/08 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  

Estamos precisando de Material de Higiene e Limpeza. 
A sua ajuda é muito importante. 

 

 Material de Limpeza 

 

Nós fomos chamados na última hora. 

Somos os servos do Senhor. 

Mas os trabalhadores não se multiplicam como seria de desejar. 

Saiamos da acomodação para a ação. 

Jesus necessita de nós. 

Ele age pelos nossos sentimentos através das nossas mãos. 

A nossa postura no mundo, neste momento, é de misericórdia. 

O serviço é nosso campo de iluminação. 

Agradeçamos a dor que nos desperta para a verdade,                                                                

e que nos dilui as ilusões. 

Estamos, portanto, convocados para a construção                                                                 

da Sociedade Nova. 

Jesus nos espera. 

Avancemos! 

Convocação 

(Bezerra de Menezes) 

(Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em 29 de Agosto de 1831, no Estado do Ceará) 

______________________________________________________

Nenhuma influência exercem os Espíritos dos pais sobre o filho                                             
depois do nascimento deste? 

“Ao contrário; bem grande influência exercem (...) os Espíritos                                               

tem que contribuir para o progresso uns dos outros.                                                            

Pois bem, os Espíritos dos pais tem por missão desenvolver                                                 

os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa.                                      

Tornar-se-ão culpados, se vierem a falir no seu desempenho”. 

(LE – Perg. 383) 

Por motivo de força maior no mês de Agosto 
não teremos o nosso mutirão. 

O Grupo do Artesanato Livre comemora o 1º aniversário 
 deste maravilhoso trabalho. 

 A atividade iniciou-se em 4 de Agosto de 2014,  



 
  

Dia Tema Expositor 

01 Sab  O Céu e o Inferno Alzenita Santos 

04 Ter Os anjos e os demônios segundo o 
Espiritismo  

Túlio Márcio Motta 

06 Qui O Céu e o Inferno Mª Cecília Bergiante 

07 Sex O passatempo Izidora da Silva 

08 Sab Mãe e filho (Suicidas) George da Costa 

11 Ter Código penal da vida futura Yara de Freitas 

13 Qui O porvir e o nada Glória Mª Knop 

14 Sex O Céu e o Inferno Sérgio Acarino 

15 Sab Da proibição de evocar os mortos Homero Carvalho 

18 Ter Espíritos em condições medianas Andréa Emília Barros 

20 Qui Espíritos felizes – A condessa Paula Sônia Casemiro 

21 Sex O purgatório Leonardo Abeid 

22 Sab Esperanto. “Divina Trilogia: Evangelho, 
Espiritismo e Esperanto” 

Alcione Koritzky 

25 Ter O Céu e o Inferno Sebastiana Lourenço 

27 Qui Expiações terrestres – Marcel, o menino 
do nº 4 

Neide Lima 

28 Sex Temor da morte e Por que os espíritas 
não a temem 

João Maceió 

29 Sab Homenagem a Bezerra de Menezes – 
DAD/GPELA 

Iná Xavier Garuzi 
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Reuniões Públicas

Departamento de Infância e Juventude
 

  Palestras do mês de Agosto

     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

 

�Arme-se a vossa falange de decisão e coragem! Mãos à obra!”                  

Tema: Quem sabe faz a hora... 

 

Também pela internet: www.radioriodejaneiro.am.br 

 

Livro: O Céu e o Inferno – Allan Kardec 

Comemorando 150 Anos 

 

 
A Caridade material e Caridade Moral 

Irmã Rosália( O Evangelho Segundo o Espiritismo) 

 
9 -  “Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos 
fosse feito”. Toda a religião, toda a moral, se encerram nestes dois preceitos. Se 
eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem 
ressentimentos. Direi mais ainda: não haveria pobreza, porque, do supérfluo da 

mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados! E assim não mais se 
veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres 

mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. 
Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem 
praticar, que materialmente nada custa, e que não obstante é a mais difícil de se 

por em prática. 
A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis 

nesse mundo inferior, em que estais momentaneamente encarnados. Há um grande 
mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar: isso é 

também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo, quando uma palavra 
irônica escapa de uma boca habituada a caçoar; não ver o sorriso desdenhoso com 
que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se julgam superiores a 
vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, está às vezes muito abaixo: eis 

um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar 
com as faltas alheias é caridade moral. 

  
Dias                   

3ª Feira 

 
Temas  

04/08 Caridade segundo S. Paulo 

11/08 Fora da caridade não há salvação! 

18/08 Dar um pouco do que tem... 

25/08 Vem vamos embora que esperar não 
é saber... / Culminância Artes 

 
Vem ai o Encontrão 

( encontro feito para as crianças) 

Com o tema: Eu, construtor da minha vida. 

Faça inscrição da sua criança. Procure a Adinea ou Analú 

 

 

Queremos agradecer e dizer da nossa                              

imensa alegria de tê-los na CONJEB 2015 

 



FONTE: O DIA - 11/07/2015 00:00:07 

Talvez o amor mais difícil de colocar em prática seja o dos pais pelos filhos 

Rio - Talvez o amor mais difícil de se colocar em prática seja o dos pais pelos filhos.                                                            

Falo da dificuldade de sua prática dentro de parâmetros saudáveis e educativos,                                                                    

já que para isso precisamos amar com equilíbrio e bom senso. Certa vez uma amiga definiu                                                 

que seu amor de mãe lhe dava medo, de tão grande. Diante desse amor sem limite,                                                                  

o maior risco é não atentarmos para o desenvolvimento de limites, essencial para a formação                                                 

de um adulto autônomo e autorregulado. 

Outro grande risco é o perigo das projeções. Nossos filhos são outras pessoas,                                                                   

com vidas próprias, e não vieram ao mundo para satisfazer nossas expectativas e frustrações.                                 

Planejarmos as suas vidas nos mínimos detalhes só vai tirar deles a possibilidade de descobrir                                         

quem de fato são. O verdadeiro amor respeita a natureza do outro, seja ela qual for. 

Proteger pressupõe tomar decisões pelo outro sob o argumento de saber o que é melhor para ele.                                         

É claro que, nos primeiros anos de vida, precisamos proteger nossos filhos 24 horas por dia.                                                 

O perigo é não percebermos em que momento a proteção precisa se transformar em cuidado.                                         

Cuidar é deixar o outro caminhar, escolher, decidir sem abandoná-lo. Cuidar exige que                                           

estendamos a mão para qualquer dificuldade ou emergência, mas deixemos que                                                                

eles escolham e vivenciem as consequências de suas escolhas. 

A bicicleta com rodinhas é um bom exemplo de proteção. Ao tirarmos as rodinhas,                                                    

estaremos expondo-os ao perigo, que pode ser minimizado ao escolhermos um local                                                     

seguro e fazermos com que usem capacete e joelheiras. Estar ao seu lado dizendo que                                                 

podem se arriscar, pois você estará ali caso eles precisem é puro cuidado. Cuidar educa,                                            

proteger cria dependência. 

Quando a criança cair, cuide, em vez de proteger. Mande-a levantar e vir até você.                                                                

Ela pode estar com um joelho ralado ou com um dedinho torcido, mas é essencial                                                               

que ela aprenda a levantar sozinha, mesmo sentindo dor. Ela terá que fazer isso diversas                                                 

vezes ao longo da vida, e é um ato de amor treiná-la, por mais difícil que nos pareça.                                                     

Cuidar dos filhos é como simular a vida sob nossa supervisão para que quando                                                                  

eles tiverem que enfrentá-la sozinhos não se desesperem e não sofram tanto.                                                               

Proteger prende e amarra. Cuidar é criar para o mundo. 

Júlio Furtado: Proteger e cuidar 
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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

______________________________________________________

8 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
 

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. 

 

Júlio Furtado é professor e escritor  

 

Sim, meu amigo. Não se sinta realizado. Cultive, espontaneamente, as tarefas do 
bem. “A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos”. 

Vivemos os tempos da renovação fundamental. 
Atravessamos, portanto, em serviço, o limiar da Era do Espírito. 

Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. 
Há mobilização de todos. 

Cada qual pode servir a seu modo. 
Aliste‐se enquanto você se encontra válido. 

Assuma iniciativa própria. 
Apresente‐se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. 

Quase sempre espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do 
umbral. 

Seja voluntario na Seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor! 
Cairbar Schutel 
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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 

                                              Pais presentes  
Dia dos pais. Lojas em polvorosa. Filhos atrás de um presente que agrade a seu pai,                      

nessa data de forte impacto econômico para lojistas e fabricantes.  

Só que os brilhos de uma festa comercial não devem tirar o foco do verdadeiro                        

sentido que se deve dar a essa figura imprescindível em nossa vida. 

Um pai presente é uma bênção viva, um tesouro ao alcance das mãos, uma oportunidade 

diária de aprendizado, de troca de conhecimentos, de confirmações de afeto. 

Um pai presente não precisa necessariamente estar no mesmo espaço                                               

do filho para ser importante. 

Ele marca seu tempo pela autoridade moral e emocional. Mora dentro de nós                                   

faz tempo, mesmo que já tenhamos mudado de casa e nos tornado pais também. 

Um pai presente pode até já ter dado adeus a esta vida. 

Não importa. Sua lembrança é motivo de suaves recordações da influência                                      

que teve e tem de seus exemplos, de sua disponibilidade nos momentos mais 

determinantes. Assim, ele se faz eterno, na verdade silenciosa de sua imortalidade. 

A meu pai, a seu pai, a você, pai, ofereço esta página, com o sentimento de resgatar                         

a força esmagadora e fundamental de sua figura em nossa vida. 

Feliz aquele que teve ou tem um pai marcante, no melhor dos sentidos. 

Feliz aquele que é um pai presente. 

Feliz o pai que, a cada dia, vai além desse compromisso e se faz uma                                      

verdadeira dádiva para os seus filhos. 

     A diferença 

                                        ESPERANTO  ...  União perfeita  ... 
 

(...)  Sabeis que o ESPERANTO, a esmeraldina luz da esperança, vem                                            
envolvendo os corações de boa vontade ou aptos a recebê‐la, em riqueza                                              

de conhecimentos para a união de todos num mesmo hino de fraternidade,                                         
sem o risco da separação de idiomas diferentes, calcando nas existências                                     

terrestres o sentido do amor perfeito. 
ESPERANTO é força luminosa, laço a envolver os países, tornando fácil                                                         

a união dos corações. 
Do plano espiritual somos responsáveis, com muitos outros companheiros, pela                            

difusão desta bênção celestial que a misericórdia de Jesus concedeu aos homens. 
(...) O planeta não permanecerá como um vale de dores, com criaturas curvadas                                 
sob a ambição destruidora, mas viverá na glória do Evangelho sentido, praticado                                     

e amado sob as luzes da união fraterna em todos os quadrantes da terra,                                      
banhada outrossim pela luminosidade do ESPERANTO. 

Assim, nas mansões de amor e luz irradiamos para a humanidade terrestre                                             
as claridades deste tesouro que completará a união dos homens,                                                   

erguendo o orbe terrestre para centros de maior evolução. 
Aceitemos, pois, o ESPERANTO, iluminando nossas mentes com suas                                           

claridades sublimes e doando aos homens a bênção de se tornarem um único                                      
rebanho sob o olhar do Pastor Divino, o Cristo Jesus que vos ama para sempre.  

Sobre a importância do trabalho voluntário 

 
Estudando a diferença, 

À luz da Divina Lei, 
Entre orar e trabalhar 

A um amigo perguntei: 
 

‐ Peço a você que me diga, 
De uma forma resumida, 
A diferença entre a prece 

E o trabalho em nossa vida. 
 

“‐ Entre orar e trabalhar, 
A diferença que há?.... 

Ora, Formiga meu velho, 
É somente a letra a...” 

 

 
Ante meu espanto imenso, 

De vez que o assunto era sério 
Meu amigo se explicou, 

Desvendando este mistério: 
 

“‐ Se todo trabalho é prece, 
Atente ao que vou falar, 

Que, em verdade, sobre a Terra 
Orar é também arar...” 

 
“Pois a oração sem suor, 

Não passa, às vezes, de um grito, 
Que, ecoando pelo vale, 

Não se escuta no Infinito.” 
 

 
ESPERANTO, bênção do Cristo para unificar todos os corações,                                

todos os homens!!! 
                            (do Livro : “A Língua que veio do Céu”) 

 

 
Palestra em Esperanto toda a 1ª Segunda‐feira do mês. 

Das 20h às 21h no GPELA. Participe! 

 
Carlos Abranches 

Reformador – Agosto 2013. 

 
Poesia de Euríclides Formiga 

Extraída do livro: “O Trabalho Voluntário na Casa Espírita”, de Alkindar de Oliveira. 


