
QUADRO DE ATIVIDADES 

Domingo Evangelhoterapia II  (privativa) 09h 

Reunião Pública do Evangelho 17h 

Segunda Estudo da Mediunidade (privativo) 

 

08h  

20h 

Terça Curso Introdutório à Doutrina Espírita 08h 

Estudo Sistematizado e Obras da Codificação 08h 

Curso Introdutório à Doutrina Espírita 20h 

Estudo Sistematizado e Obras da Codificação 20h 

Quarta Reunião Pública e Passe 20h 

Quinta Reunião Pública e Passe 08h 

Evangelho de Jesus  10h 

Evangelhoterapia I (privativa) 10h 

Sexta Reunião de Desobsessão (privativa) 

 

16h 

20h 

Sábado Evangelização Infantil e Juvenil – Grupo de Pais 
ELOS DO BEM 

09h 

13:30h 

   

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Queridos associados, como sabem nossas atividades permanecem 
suspensas de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e do 
CEERJ para que não haja uma contaminação maior do Coronavírus. Por 
esta razão, disponibilizamos  nossa conta corrente caso queiram realizar a 

sua contribuição para manutenção de nossa Casa. 
Desde já agradecemos o seu apoio e compreensão. 
A Diretoria. 
 

BANCO BRADESCO 
AGÊNCIA: 0212  
C/C 107.183-1  
CNPJ: 28.680.361/0001-45 
GRUPO ESPIRITA ESPERANÇA EM CRISTO. 
Enviar comprovante de depósito para: geec.tesouraria@gmail.com 
 

 

 
Endereço: Rua Anhembi, 197 – Irajá – CEP: 21.235-480 

Telefone: 2471-9580 

 

CNPJ: 28.680.361/0001-

45 
 

INFORMATIVO MENSAL 

AGOSTO E SETEMBRO Ano XXIV Nº 276/277 
 

EDITORIAL 

Unidos no amor 
 

Bezerra de Menezes, servidor humílimo e paternal, como muitas vezes se autodenominava, nos concitava à 
união. Em inúmeras comunicações através das psicografias de companheiros abnegados da lide espírita, 

exortou-nos a coragem para enfrentar os desafios que a vida em nosso planeta nos oferece.  

Ainda em vida, estimulou-nos a união fraternal. 

Trabalhou pela unificação do Movimento Espírita e nos convidou a construir um mundo novo através do 
amor a nos unir. 

Em mensagem , através da psicofonia  do médium Divaldo Pereira Franco, no encerramento da VI 

Conferência Estadual Espírita, em 25 de abril de 2004, Bezerra nos orientou que  "É noite na Terra, filhos da 

alma, e é indispensável que vos transformeis em estrelas para diminuir a escuridão que se abateu subitamente 
sobre a sociedade. 

Jesus chama-nos desde há dois mil anos, e o Consolador convoca-nos para que não digamos amanhã…" 

Hoje,em 2020, atravessamos a "noite" que ainda se encontra na Terra.   Vivemos momentos de profundas 

reflexões em que o nosso olhar precisa estar impregnado de compaixão. 
Quantos irmãos sofrem neste momento a perda de seus entes queridos? Quantos de nós, afastados fisicamente 

de nossos templos religiosos,  buscamos os estudos virtuais como forma de adquirirmos consolo e orientação, 

mas também para nos aproximarmos, para nos sentirmos unidos, vinculados... 

Hoje mais do que nunca percebemos o quanto precisamos uns dos outros. Nossas preces, nossos pensamentos 
em uníssono, nossas vibrações de amor, nos aproximam e fortalecem.  

O Evangelho de Jesus nos convida à caridade,  ao amor ao próximo. Reflitamos sobre o ensinamento de 

Bezerra de Menezes:  "Esta é a hora de instaurardes na Terra a proposta de Jesus, construindo o mundo novo 

que já se encontra em vossos corações".  
Busquemos fortalecer o propósito de seguir os passos de Jesus, caminhando em busca da Verdade e 

recebendo Vida em abundância. 

Muita paz, meus irmãos. 

 

Trechos retirados da Mensagem do site https://conferenciaespirita.com.br/o-evento/conferencias-

anteriores/vi-conferencia-estadual-espirita-2004/ 

 

                                Paz e alegria sempre com Jesus! 

A Direção.                                 

 

 

Site: www.geecrj.com 



 

Palavras aos médiuns 

 
 “Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua 

imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também.   Busque identificar uma 

falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante 

esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios.  Tente situar um espinho e vários 

espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça 

eminentemente equilibrado para não ferir-se.  Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e, 

em breve, o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você  necessitará de muita 

resistência para não sucumbir às asperezas da jornada.   Aproxime-se do bem, procure-o com 

decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente 

armado para vencer na guerra contra o mal”. 

 

Do livro: Agenda Cristã- cap. 19-pelo Espírito André Luiz- psicografia de Francisco C. Xavier 

 

 

 

 
                           

INSTITUIÇÃO 

CULTURAL 

JOVELINA ALVES 

Formando o homem 

integral, desde o útero 

até a idade adulta, entregando à 

sociedade indivíduos úteis e 

responsáveis no caminho do bem. 
SEJA UM ASSOCIADO DO  ICJA 

Informações com Paulo Garrido. 

SAPSE 

     O Serviço de Assistência e Promoção 

Social Espírita do GEEC auxilia 33 famílias 

cadastradas. Além das cestas básicas, as 

famílias recebem orientação à luz da 

doutrina espírita. Todos os trabalhadores 

são voluntários.  

 

SEJA UM ASSOCIADO DO GEEC 

SEF 

Serviço de Evangelização da Família 

De 9 às 11 horas – Sábados 
 

Evangelize, coopere com Jesus.  

SEES 

Serviço de Estudos do Espiritismo 
 

Terças-feiras 
 

De 8h às 9:30h e de 20h às 21:30h  
 

VENHAM ESTUDAR CONOSCO. 

  
       

 Prezados irmãos e irmãs do Grupo Espírita Esperança em Cristo.  
 

 A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro emitiu um decreto, de 25 de 
maio de 2020, que considera a possibilidade de reabertura dos 
templos religiosos, seguindo determinação do Governo Federal de que 
a religião é serviço essencial, mas de acordo com as orientações do 
Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro (CEERJ), a Diretoria 

do Grupo Espírita Esperança em Cristo tomou a decisão de NÃO 
reabrir a nossa Casa, até que tudo se tranquilize.  
Tudo irá passar, tenhamos serenidade, paciência e fé, em breve 
estaremos juntos novamente, até lá lembremo-nos do que nos exorta 
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes: “Unidos no amor construiremos um 
mundo novo”. Mantenha-mo-nos em prece pelo nosso planeta Terra e 
principalmente pelo nosso Brasil, Coração do Mundo, Pátria do 
Evangelho. 
Lembramos ainda que a nossa Casa dispõe de recursos de mídia 
como: Facebook, Instagram, Whatsapp e a Plataforma do Zoom, para 
nos fortalecermos com estudos edificantes e palestras. 
 
Que Jesus nos fortaleça, hoje, agora e sempre. 
Muita paz em nossos corações.  

                                                                                                     
                                                                                                                                                 

                                          

                             

 

Ouça e colabore com a RÁDIO RIO DE JANEIRO - 1400 AM                         

Tel (21) 3386-140 - www.radioriodejaneiro.am.br 

BAZAR ESPERANÇA 

Venha conhecer o 

trabalho de nossas 

voluntárias! 

NO GEEC 

BRECHÓ DO GEEC e 

PURO AMOR 

Aceitamos doações 

diversas. 

NÃO aceitamos doações de 

móveis 

LIVRARIA ESPÍRITA IRMÃO 

JOAQUIM 

"Espíritas, Amai-vos!" – esse, o primeiro 

ensinamento; "Instruí-vos" - esse, o segundo. 

O Espírito da Verdade (Paris, 1860) 

“Plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os 
resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício 

não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante! 

Lance as sementes ao solo, e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as 

possibilidades do terreno. Aguarde o tempo... Mas, por enquanto, plante as 

sementes da bondade e do amor, por onde quer que você passe” 
 

Do livro: Minutos de Sabedoria Cap. 115- Carlos Torrees Pastorino 

 

C.V.V( Centro de Valorização da Vida).Os contatos são feitos pelo telefone 188 (24h), 

pessoalmente nos postos de atendimento ou pelo site www.cvv.org.br via chat e e-mail. 

http://www.cvv.org.br/

