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G EP L A
O 

EVANGELHO SEGUNDO 
O 

ESPIRITÍSMO

______________________________________________________

"Troca Fraterna de Livros Espíritas". 
Uma excelente oportunidade para ampliar  

o conhecimento doutrinário. 
Traga um livro que você já leu e leve 

 outro de seu interesse. 
Dúvidas procure nossa equipe da Livraria 

 para maiores esclarecimentos. 

Com apenas 22,00 você ajuda a instituição e ainda ganha um brinde. 
“Associe-se ao CLUBE DE ARTE”.                                                                                                            

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

Temos em nossa Livraria CD’s, DVD’S                                                                                                                                 
e Livros para empréstimo.  

Aproveite esta oportunidade!!! 

No DSAPSE 

Temos: 

É conhecendo a Doutrina Espírita 
através das Obras Básicas, que teremos 
condições de discernir o que realmente 

são as OBRAS ESPÍRITAS. 
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______________________________________________________
 

O Departamento do Livro convida a todos para o                                    

FEIRÃ0 DO LIVRO ESPÍRITA                                                                              
De 15 a 29 de outubro (No horário das reuniões públicas)  

CONVIDADA ESPECIAL: Alcione Koritzk 

 O ESPERANTO NOS DIAS ATUAIS! 

Venu visiti nin! Venha nos visitar!                                                                                             

Temos diversos livros com ótimos preços! 
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APOIO 

Esperanto – Grupo Ismael Gomes Braga 
(Departamento de Esperanto do GPELA) 



Agradecemos a todos que colaboraram direta ou indiretamente 
para a realização do nosso Bazar do dia do papai. 

Cada ajuda, cada presença foi imprescindível para que 
este evento fosse realizado com êxito. 

Muito obrigado a todos. 
À direção. 

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

Atividades Regulares
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Mensagem

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
 

 SERVIÇOS HIDRAÚLICOS
     (Instalações e Reparos)

    SERVIÇOS ELÉTRICOS
    (Instalações e Reparos)

Contato: Luíz
Tel.3159-8729 / 994946548  

/ 997575355

 

 

 

Dia: 
 
 

Horário: 

 
 

Atividades: 

 
 

Responsável: 

Dom. 8:30 às 13:00 Campanha do Quilo (2º domingo do mês) - DSAPSE Jorge Braz 

 
Seg. 

14:00 às 17:00 
20:00 às 21:00     
20:00 às 21:30 

Setor Pinturinha - DSAPSE  
Palestra em Esperanto - DE (1ª. segunda-feira do mês) 
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (semanal) 

Yara Rodrigues 
Joana D’Arc 

Equipe de Coordenadores 

 
 
 

Ter. 

13:30 às 17:00 
14:00 às 17:00 
19:30 às 20:00 
19:45 às 21:15 
19:45 às 21:15 
20:00 às 21:00 
20:00 às 21:00 

Grupo de Arteterapia - DAD (semanal) 
Setor Artesanato - DSAPSE (semanal) 
Atendimento Fraterno - DAD   
Evangelização Infantil - DEF (semanal)  
Evangelização Juvenil – DEF (semanal) 
Encontro de Pais e Responsáveis - DF (mensal) 
Reunião Pública (passe após a reunião) - DAD 

Iná Garuzi 
Sônia Bonfim 

Ver escala 
Analú e Adinéia 

Leda e Suely Silveira 
Alexandre e Juliana 

Cecília Bergiante 

 
 

Qua. 

08:00 às 13:00 
08:30 às 13:00 
14:00 às 17:00 
20:00 às 21:30 

Setor Famílias e Gestantes - DSAPSE (semanal) 
Setor Administrativo - DSAPSE (semanal) 
Setor Costurinha - DSAPSE (semanal) 
Grupo de Estudo da Mediunidade - DAD (semanal) – 
(Grupo Fechado) 

Fátima Borges 
Fátima Silva 
Suely França 

Cecília Bergiante 

 
Qui. 

15:00 às 15:30 
15:30 às 16:30 
17:00 às 19:00 

Atendimento Fraterno - DAD  
Reunião Pública (passe após a reunião) - DAD  
Reunião de Desobsessão (privativa) - DAD  

Ver escala 
Cecília Bergiante 
Yara Rodrigues 

 
 

Sex. 

10:00 às 17:00 
19:30 às 20:00 
19:45 às 21:30 
19:45 às 21:30 
20:00 às 21:00 

Setor Brechó - DSAPSE (semanal) 
Atendimento Fraterno - DAD  
Curso Básico Esperanto - DE  
Grupo de Estudos Joanna de Ângelis - DAD  
Reunião Pública (passe após a reunião) - DAD  

Nancy Buriche 
Ver escala 

Fátima Borges 
Glorinha / Dalvanete 

Cecília Bergiante 

 
 

Sáb. 
 
 
 

09:00 às 13:00 
 

09:00 às 14:00 
14:00 às 16:00 
16:00 às 17:30 
17:30 às 18:00 
18:00 às 19:00 

Curso do Instituto Consciência & CIA - DAD/ICC - 
(Encontros quinzenais). 
Mutirão GPELA - Diretoria (mensal) 
Curso Avançado de Esperanto - DE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - DAD  
Atendimento Fraterno - DAD  
Reunião Pública (passe após a reunião) – DAD 
 

Elisa Goulart 
 

Liesse e José Barbosa 
Joana D´Arc 

Equipe de Coordenadores 
Ver escala 

Cecília Bergiante 

 

 

Cantina                                                                                                                                                                     
Prezados amigos venham conhecer e                                                                                                                                                 

prestigiar a Cantina Luz e Amor.                                                                                                                                                          
Temos doces, salgados e pratos típicos.                                                                                                                                          

Aceitamos doações na SEMANA DO DOADOR                                                                                                                                      
(Toda segunda semana do mês).                                                                                                                                                  

Informações na secretaria do GPELA. 

______________________________________________________

- 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; 

Comprando livros em nossa Livraria; Comprando em nossa Cantina. 

 
 

 
Como auxiliar para a Manutenção do GPELA: 

 



 

 

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

______________________________________________________

4 9

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

Venha nos fazer uma visita,  
temos certeza que encontrará 

 o que precisa. 
 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

DEF - Departamento de Evangelização da Família
 

Estamos muito felizes pela presença dos jovens e trabalhadores na CONJEB 2016. Temos um 
depoimento de uma jovem que postou em sua rede social, falando da alegria de esta participando da 

sua primeira CONJEB, Ana Carolina Mendes: 

Esse ano foi meu primeiro ano na conjeb, e para mim foi muito bom poder estar com vocês nesse 
final de semana, mesmo que eu não tenha me interagido muito, mas pra mim foi muito gratificante 

estar com vocês esses dois dias de muito amor, paz, alegria .. Quero agradecer muito a Tia Leda por 
sempre estar me incentivando eu ir e eu posso dizer que foi o melhor final de semana que eu tive .. 

Amo vocês ?  
Sem palavras para descrever esse fim de semana maravilhoso e emocionante. Como é belo receber o 

amor de Cristo. Foi lindo ver a imensidão de jovens reunidos em nome do amor de Deus! 
Foram dois dias de muitos estudos, sensibilizações, comidas e muito amor. A verdade como 

diamante nos mostrou o quão maravilhoso é a lei de amor, que Jesus nos trouxe. 

______________________________________________________

İ ÑÖ MÈ ĲXŒ ŒŎÒŒ Ňeuses – vitimação x responsabilidade 

Tema: Vós sois deuses – vitimação x responsabilidade 
 
 

 

 



 

 

Reuniões Públicas DEF - Departamento de Evangelização da Família
Setor infância e Juventude

 
     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

 

 

Também pela internet: www.radioriodejaneiro.am.br 
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Livro: Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec 

  Palestras do mês de Setembro
 

Dia Tema Expositor 

01 Qui Retribuir o Mal com o Bem Sônia Casimiro 

02 Sex A Vingança e o Ódio Jorge Camacho 

03 Sab 

Zamenhof e Kardec: Dois Espíritos 
Missionários 

 (Semana Espírita Esperantista) 

Alcione Koritzky 

06 Ter A Esperança (Homenagem a Pátria) Tulio Márcio 

08 Qui Fazer o Bem sem Ostentação Guaracy Lobato 

09 Sex Os infortúnios Ocultos Allan Souza 

10 Sab 
Dia Mundial de Prevenção do Suicídio 

O Sentido da Vida 
Nadja Meirelles 

13 Ter 
Ismael Gomes Braga  

(Espírita e Esperantista) 
Danilo Vilella 

15 Qui Parábola do Samaritano Iris Cândida 

16 Sex A Caridade Material e Moral Iná Garuzi 

17 Sab A Beneficência Joana Santos 

20 Ter 
Senhor, o que queres que eu faça? 

(Homenagem a Juventude – DIJ) 

Andrea Carla e 
Camila Chaves 

22 Qui Parábola dos Talentos Claide Araújo 

23 Sex Benefícios Pagos com Ingratidão Túlio Márcio 

24 Sab O Dever e a Virtude Cláudio Neves 

27 Ter O Homem no Mundo Eliane Passos 

29 Qui O Óbolo da Viúva Frederico Mantuano 

30 Sex Parentela Corporal e Espiritual Yara Freitas 

Subprojeto 
O bom combate é rico em recursos cristãos! 

Tema: Florindo a Vida! 

 
 
 
 

Que Queres Que Eu Faça, Senhor?

Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, 

A porta abrir e o amor brotar em flor em cada coração. 

A vida transpirando plena em formas naturais 

E os homens cada vez mais perto de seus ideais. 

Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto oferecer, 

A minha mão e a tua mão edificando a comunhão. 

E quando olhar, então, a tez da vida eu possa ver 

Mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. 

Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho... 

Senhor, que queres que eu faça 

Além de me banhar nas águas da transformação? 

Que queres que eu faça 

Do amor que quer romper as portas do meu coração? 

Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. 

EDUARDO BARRETO

 
Dias 

(3ª Feira) 

 
Temas  

 
06 Mágoa: corrosivo da alma! 
13 Curando a mágoa com o perdão 
20 Homenagem a Juventude (no Salão) 
27 Vós sois deuses! 

 



 

É frequente, hoje em dia, nos depararmos com pais de jovens que dizem estarem surpresos com a 
conduta que seus filhos vêm tomando perante a vida. 

Relatam que eles não têm responsabilidade com os compromissos escolares e nem limites nos 
relacionamentos, desrespeitando colegas, professores e os próprios pais. 

Transformaram-se em jovens que desobedecem as regras de convivência social e que faltam com 
a verdade em diversas situações. 

Esses pais se mostram indignados com as atitudes de seus filhos adolescentes. Por vezes, os 
adjetivam com o termo aborrecente, referindo-se a alguém que causa aborrecimentos. 

*  *  * 

Adolescer é crescer, brotar, fazer-se grande. 

Então, é natural que na adolescência surjam comportamentos inesperados. É uma fase de 
transformações, tanto físicas quanto psicológicas, marcada pela busca de uma identidade própria. 

Aos pais cabe exercitar a compreensão, a paciência e o diálogo, lembrando que a base da 
educação que ofereceram aos filhos pequenos ficará gravada no íntimo deles. 

A infância é período em que melhor se aprende, enquanto na adolescência se assimila o que foi 
ensinado. 

Olhemos então para trás e busquemos a raiz do comportamento atual com o objetivo de encontrar 
soluções. 

A criança, que sofreu desprezo ou desamor, se transforma em um adolescente inseguro e tem 
grandes chances de ser um adulto infeliz. 

O jovem revoltado e violento de hoje pode ter sofrido incompreensão no passado. 

Lembremos que a criança é como uma floreira que aguarda o plantio e o jovem é campo que já foi 
fecundado. A colheita será conforme a qualidade da semente. 

É provável que Jesus esteja fazendo falta no coração e na mente desses jovens. 

Oferecer instrução aos filhos é importante para a compreensão das questões práticas da vida, 
assim como a educação é essencial para uma vivência com dignidade. 

A evangelização infanto-juvenil deve fazer parte da educação que ofertamos. Ela é tarefa que leva 
o Cristo aos corações infantis. É caminho para uma vida feliz. 

Procuremos guiar nossos filhos de forma que compreendam a realidade do ser imortal. Conduzi-los 
com segurança é um desafio que devemos aceitar. 

Preparemos, com urgência, as gerações novas, guiando-as para Jesus, a fim de que se construa, 
desde agora, o reino de Deus no mundo. 

A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com 
expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em terras exteriores. 

“Deixai que venham a mim as criancinhas” - solicitou Jesus. Tomemos dessa argila plástica, ainda 
não comprometida pelos erros atuais e modelemos com as mãos do amor o homem integral do porvir. 

Evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas 
dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em Seu nome, pela transformação 
urgente da Terra em um mundo de regeneração e paz. 

                          Redação do Momento Espírita, com base no cap. 4, 
do livro Terapêutica de emergência, de Espíritos diversos, 

psicografia de Divaldo Pereira Franco, ed. Leal. 
Em 16.2.2013. 

 

 

 

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

GPELA INFORMA

 

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

Iná Xavier Garuzi

Rua Ribeiro de Andrade, 647
 Bangu - RJ

Recanto Hilarion

Serviço de Arteterapia

Tel.: 3332-4128 / 983792885
   inarte.garuzi@gmail.com
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Aula de Pinturinha  
Venha aprender a pintar pano de prato! 

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

 

Temos no GPELA 

DEF - Departamento de Evangelização da Família
Setor de Lares

 Adolescer 



 

 
       

 

 

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 

DAD - Departamento de Assuntos Doutrinários
Setor Esperanto
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Espírito: Emmanuel 

Médium: Francisco Cândido Xavier 

Livro: “Neste Instante” 

 

 

Fique ligado!!! ______________________________________________________

DAD - Departamento de Assuntos Doutrinários

 

Oração ao Céu do Brasil 

Céu do Brasil, da glória em que te estrelas, 

Na mensagem de paz ao mundo inteiro, 

Guarda os astros sublimes do Cruzeiro 

Por nossas avançadas sentinelas. 

 

Recebe as nossas súplicas singelas 

E derrama no solo brasileiro 

As bênçãos do Divino Timoneiro, 

Das quais, ditoso e lindo, te constelas!... 

 

Faze da terra que nos abençoa 

Florão de amor e rútila coroa 

Para o trono do bem, puro e fecundo; 

 

E faze-nos, no imenso campo humano, 

Servidores do Cristo Soberano 

No iluminado Coração do Mundo. 

 

______________________________________________________

Pedro D’ Alcântara  

Quando voltar a primavera 

Após meditar longamente no sempre jovem poema da Boa Nova,                                   

reunimos estas narrações com que desejamos homenagear os que                                   

esperam passar este inverno e esta noite na certeza de que                                                 

tudo mudará quando voltar a primavera. 

Jesus prossegue sendo a eterna primavera por que todos anelamos.           

                                                                             (Amélia Rodrigues) 

 

Espírito: Diversos Espíritos                                                                                                                  

Médium: Francisco Cândido Xavier                                                                                                             

Livro: Poetas Redivivos 

 

 

 

 

SETOR ESPERANTO  

 
O Projeto de Lei para inclusão do ensino facultativo do ESPERANTO, foi apresentado no último 

dia 28 de julho, pelo Deputado Federal Sérgio Vidigal. A partir de então, o Projeto aguarda 
oportunidade de ser incluído na pauta de votação na Comissão, na Câmara dos Deputados. 

 
A partir de 11 de agosto, terá início um Curso Básico de Esperanto na Universidade Federal 

Fluminense, em Niterói, RJ. 
 

 
 “Se a Escola deseja um agente das Paz, o ensino do Esperanto pode ser um importante fator 

nesse sentido, não somente pelo Idioma oferecido, como também pelo espírito pacifista, 
que ele simboliza” 

Cristovam Buarque - Senador 
 

 

Objetivos do Esperanto 

 

Projeto de Lei 

 

Agente da Paz... 

 
E streitar os povos. 

S emear a compreensão. 
P reparar a concórdia. 

E spalhar a solidariedade humana. 
R eunir as criaturas. 

A clarar os caminhos das nações. 
N utrir os ideais da fraternidade universal. 
T raçar rumos novos à evolução da Terra. 

O rganizar a paz do terceiro milênio. 
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