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Colabore com o GPELA doando:

Os materiais serão utilizados na limpeza, conservação e manutenção da casa.

Você gostaria de se associar ao GPELA?

Procure nossa Secretaria para  maiores

 informações e venha fazer parte dos

 colaboradores de nossa Casa.

Terças: 19h30 às 20h10 / 21h às 21h15
Quintas: 15h30 às 16h30
Sextas: 19h30 às 20h10 / 21h às 21h15
Sábados: 17h30 às 18h10 / 19h às 19h15

Atendimento aos associados

Sacos de lixo (grande) / detergente / esponja de louça / desinfetante / 
água sanitária / cloro / sabão em pó / copo de café / copos 

descartáveis (200 ml) / papel higiênico / papel toalha

 

Faça uma cotação do seu seguro conosco.
AUTO-RESIDÊNCIA-SAÚDE-CONSÓRCIO-FINANCIAMENTO
Fale com Luiz Antonio
Tel: (21)96456-2007/2401-2339
E-mail: rj.vilamilitar@sanmartinseguros.com.br

Gostaria de ajudar a nossa Casa? 
Saiba como:

 Depositando a sua contribuição em nome do Grêmio de Propaganda 
Espírita Luz e Amor. | Banco: Itaú - Agência: 6133 - C/C: 40107-2;

Contribuindo com donativos para a Assistência Social;

Ajudando na Campanha do Quilo através de doações e mão de obra;

Doando roupas, sapatos e brinquedos em bom estado e limpos para 
a distribuição entre os mais necessitados;     

Doando 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.

Procure a Secretaria da nossa Casa.

Encontro de Vivências
Tema: Amor e paixão: opostos ou complemento?

Dinamizador: Júlio Furtado

Domingo, 2 de junho | das 9h às 12h pág. 3

Aniversário GPELA

Sábado, 1 de junho | às 18h

Com apresentação do 
COROUDEB

Palestra com Luzia Mathias

Tema: A benção da gratidão.

pág. 6

End.: Rua Professor Clemente Ferreira, nº 1660 loja C/D

Manutenção de Computadores, Impressoras e Monitores

Tel.: 3333-7573 Cel.: 9 9238-7201 
E-mail: megadobrasil@yahoo.com.br
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Tema: A gratidão: alma da oração

Dinamizador: Henrique Fernandes

Sábado, 15 de junho | das 10h às 13h pág. 5
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DAD - Departamento de Assuntos Doutrinários

 

As palestras são transmitidas ao vivo pelo nosso site: http://www.gpela.org.br/aovivo/

     ESTUDOS: Terças e sextas às 20h - Quintas às 15h - Sábados às 18h

Dia                                       Tema                             Expositor (a)

Junho - Mês de aniversário - 118 anos
Psicologia da Gratidão - Joanna de Ângelis

1

4

6

7

8

11

13

14

15

18

20

21

22

25

27

28

Aniversário 118 anos - A benção da gratidãoSáb.

Ter.

Qui.

Sex.

Sáb.

Ter.

Qui.

Sex.

Sáb.

Ter.

Qui.

Sex.

Sáb.

Ter.

Qui.

Sex.

Luzia Mathias

O significado da gratidão Deuza Nogueira

A vida e a gratidão Sonia Formiga

Compromisso da gratidão Carlos Assis

Gratidão na família Odiléa Carvalho

Gratidão na convivência social Alzenita Santos

Exercício da gratidão Ângela Delou

A gratidão como roteiro de vida Jorge Cerqueira

A gratidão como recurso para a aquisição da  paz

A gratidão como terapêutica eficaz

A psicologia da gratidão

Gratidão a curto e a longo prazo

Gratidão como norma de conduta

Gratidão e alegria de viver

A consciência da gratidão

O milagre da gratidão

Maurício Mancini

Carlos Wagner

Maria Betânia

Sonia Montes

Carlos Tenório

Eduardo Ferreira

Darcy Neves

Luiz Carlos Formiga

Reuniões Públicas

29 Sáb. Rendendo-se à gratidão César Reis

Apresentações artísticas já conrmadas para o mês 
de junho em comemoração aos 118 anos da Casa:

- Coral Bangu
- Cantores: Rosana, Santana e Franklin (GEIA)

- Coral Santa Cruz
- Coral da Infância GPELA

- Coral Outono Feliz - Maestro Paulo da Horta

Neste mês estaremos aprendendo um pouco mais a respeito de um 
tema tão difícil, ainda, para muitos.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 
Com que roupa ir ao Centro Espírita?

As Casas Espíritas são hospitais de almas. Devemos chegar 
a elas com trajes , pois estamos   discretos e confortáveis
aqui para entrar em sintonia com a Espiritualidade Maior.

Evitar roupas:
curtas, transparentes ou muito decotadas.

Vamos ajudar a manter as boas vibrações na nossa Casa de Oração.

Gratidão!

Parabéns! 118 anos servindo sempre!!

Mas nós, trabalhadores da última hora, expressamos agora essa 
mesma gratidão àqueles que um dia idealizaram este recanto de luz 

e amor:

Gratidão por todos que, uns após outros mantiveram os alicerces
firmes, sustentados pelo amor de Jesus.

Gratidão a Romualdo, nosso patrono espiritual pelo cuidado com 
cada um de nós é tratado.

Gratidão aos amigos daqui e da espiritualidade.

Equipe de trabalhadores

Mas, principalmente, gratidão à Deus e a à Jesus pela oportunidade 
de aqui estarmos nesta Casa abençoada: Casa de Luz e Amor.

Congresso Brasileiro de Esperanto de 2019 
em Goiânia

Tema : ESPERANTO, CULTURA E ARTE 
juntos na construção de uma nova Sociedade

De 20 a 23 de junho. 
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Cantina Luz e Amor

Gostaria de colaborar com a 
nossa cantina e não sabe como?

Procurar Luiz Antônio, Joelma 
ou qualquer membro da cantina.

Informamos que não é permitido 
consumir lanches no salão 
principal ou nos corredores 

da Casa.

Sua doação será muito bem-vinda!

- SUCOS
- REFRIGERANTES
E MUITO MAIS

- SALGADOS
- DOCES
- PIZZAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

TERÇAS E SEXTAS
DAS 19H ÀS 19H45 E DAS 21H ÀS 21H45

SÁBADOS
DAS 17H ÀS 17H45 E DAS 19H ÀS 19H30

NÃO FUNCIONAMOS DURANTE AS PALESTRAS.

.....................................................................................................................................

ACEITAMOS CARTÕES!

Estamos aceitando doações de: 
balas, pirulitos, amendoim, 

chocolate, drops, doces em geral, 
guaraná natural, mate, refrigerantes 

e sucos diversos.

GPELA INFORMA

 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Aqui você encontra variedades 
para sua edificação.

Livros, Revistas, 
Codificação Espírita, DVDs

LIVRARIA 
GOTAS DE LUZ

Trabalhamos também com
empréstimos de Livros e DVDs

Nas compras acima de 
R$ 30,00

GANHE 1 CAMISA

Promoção válida por tempo indeterminado

DESTAQUE DO MÊS!

Em breve! 
Aqui no GPELA!

DL - Departamento do Livro

Veja sua luz acender no mapa do nosso país

Ao preencher o Censo você colabora para:
- O mapeamento do nosso Movimento Espírita;
- O desenvolvimento de ações planejadas;
- Divulgação efetiva do Espiritismo.

Campanha de mantas e agasalhos

Solicitamos a contribuição de todos com mantas e 
agasalhos que serão doados às famílias assistidas pela Casa.

Obrigado.

A partir de julho as Reuniões Públicas de sexta-feira terão novo horário: das 19h às 20h.

.....................................................................................................................................
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Inscreva-se no nosso canal 
no Youtube ‘‘GPELA DECOM’’

e aproveite para assistir às 
nossas palestras AO VIVO!

youtube.com/GPELA

Acompanhe nossos eventos e 
campanhas nas 

principais redes sociais!

@GPELAoficial

.....................................................................................................................................

GPELA INFORMA

Pouso Alto - MG | 07 a 09/06/2019 - Festa Junina

Em benefício da 
manutenção do GPELA.

 

Sonia Bomfim
Artesanatos eCrochê

Aceitamos encomendas
Cel.: 
99750-3975 (Vivo)
99436-5914 (Claro)

No dia da viagem todos devem chegar com 30 min. de 
antecedência e portando documento de identidade original.

Piscina Térmica, Piscinas Externas, Sauna, Quadras de Futebol Society, 
Tênis, Mini-Tênis, Vôlei, Futebol de Salão; e Basquete; Playground; 
Parque SERRAVERDE.
Saboroso almoço com comidas típicas da região preparadas com alimentos
da nossa horta orgânica.

Pensão completa em todos os pacotes
Local: Rua Oliveira Ribeiro, 820 - Bangu
Saída: 07/06 às 7h | Retorno: 09/06 às 14h

Apt. Duplo: R$ 890,00 por pessoa
Até 03 anos - cortesia / De 04 a 05 anos - no colo - R$ 380,00 
De 06 a 08 anos - R$ 620,00;
Apt. Triplo ou Quádruplo: R$ 750,00 por pessoa
**PARCELAMOS TODOS OS PACOTES**

As vagas só serão reservadas mediante pagamento de um sinal, e o 
fornecimento de uma cópia do documento de identidade.

Reservas
Zap: 96821-4266 ou 33324891

 

 

O GPELA trouxe mais comodidade para você: 
aceitamos cartão para pagamento!

Maiores informações em 
nossa Secretaria. 
- Setor Financeiro.

Excursão Hotel Serra Verde
O hotel fazenda mais charmoso do sul de Minas

Aulas de 04/05 a 03/08 | Das 14h30 às 16h.

Inscrições na Recepção, durante as Reuniões Públicas.
A partir de 13 anos. Para ambos o sexos.

Instrutor Márcio Santos

Curso de Esperanto aos sábados.
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Cirurgião Dentista
Dr. Jorge Sampaio de Deus Filho 

Tel.: 3331-2920

Rua Fonseca, 570, sala 101 - Bangu.
CRO/RJ 118.274-9

e-mail: jorgesampaiorj@yahoo.com.br

Clínico atuando em:
- Implantes dentários
- Prótese
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DAD/GPELA em parceria com o Instituto Consciência & CIA promovem:

8 de junho
Amor universal e o respeito às diferenças

Encontro Espírita com a Iluminação Interior

19 de junho
O amor e suas dimensões

Ambos os estudos serão realizados de 9h às 12h30

DSAPSE - Departamento de Serviço de Assistência 
e Promoção Social Espírita

Aceitamos venda à vista e no cartão de crédito!

2ª / 6ª / Sábado | das 9h às 16h

Venha nos visitar!

Funcionamos em horário de almoço.

Artesanato do GPELA

GPELA / DSAPSE

Campanha do Quilo 2019Campanha do Quilo 2019

FIQUE ATENTO!
Próxima data da campanha do quilo: 14/07.

Precisamos de voluntários na campanha do quilo! 
Ambos os sexos! Das 09h às 12h.

Confecção de panos de 
pratos - pintura e crochê

Coordenação: Yara.

Segunda-feira, 
das 14h às 17h

Feijão, arroz, macarrão, leite 

em pó, óleo, fubá, açúcar, farinha.

09 de junho

2º Encontro de Vivências

Tema:

Amor e paixão: opostos ou complemento?
Dinamizador: Júlio Furtado

Domingo, 2 de junho | das 9h às 12h no GPELA

Solicitamos 1kg de alimento no ato da inscrição

Eventos Especiais dos nossos 118 anos

Estética Facial e Corporal
Ana Cláudia Borges

Rua Ajuará, nº 140A - Bangu (Praça 1° de Maio)

Tel.: 
3591-0773  
97132-5748 email: anaclaudinha4@gmail.com
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Estamos precisando de voluntários para 
trabalhar no brechó!

Dias: segunda, sexta e sábado.
Horário integral ou por turno.

Maiores informações procurar Túlio e Nanci. 

.....................................................................................................................................

Evangelização infantojuvenil

A partir dos 3 anos de idade

Todas as terças-feiras

Horário: 20h às 21h

Informações na recepção.

‘‘O coração infantojuvenil é abençoado solo onde se deve albergar a 
sementeira de vida eterna. Preservá-lo com carinho, de modo a nele 
ensementar os postulados libertadores do Espiritismo, é dever que 
não pode ser postergado pelos educadores espíritas encarregados 

de cuidar das gerações novas.’’ 
Vianna de Carvalho - psicografia de Divaldo Franco

DEF - Departamento de Evangelização da Família
Setor infância e Juventude

 

Terapia de Transformação da Consciência

Rua Francisco Real, 1950 SS/117 - Real Shopping - Bangu 
Consulta com hora marcada 

Sonia Soares: 99964-3756 | Dalvanete Albuquerque: 99978-4687

A importância da Evangelização na Visão dos Espíritos

‘‘Contemplamos, assim, com otimismo e júbilo, o Movimento Espírita 
espraiando-se, cada vez mais, nos desideratos da evangelização, 

procurando, com grande empenho, alcançar o coração humano em 
meio ao torvelinho da desenfreada corrida do século… Tão significativa 

semeadura na direção do porvir!.’’ 
Guillon Ribeiro - mensagem recebida pelo médium Júlio Cezar Ribeiro

‘‘Estamos, filhos, vendo os primeiros resultados da Campanha de 
Evangelização Espírita Infantojuvenil […]. Florescerá, por certo, a 

Árvore do Evangelho. Os campos verdes serão cobertos de extensas 
ramagens. Hão de surgir os frutos, após as flores. Tempo de 

crescimento, de floração!.’’ 
Bezerra de Menezes - mensagem recebida pelo médium Júlio Cezar Ribeiro
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