
Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às constrangido a seguir além.
respostas do Alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus Acomodou-se, como pode, debaixo do temporal, nas 
para elucidação geral: cercanias da casinhola campestre; no entanto, a breve 

— Antigo instrutor dos Mandamentos Divinos ia em espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos 
missão da Verdade Celeste, de uma aldeia para outra, sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas.
profundamente distanciadas entre si, fazendo-se O velho, agora sozinho, chorou angustiado, 
acompanhar de um cão amigo, acreditando-se esquecido por Deus e passou a noite 

quando anoiteceu, sem que lhe fosse ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões 
possível prever o número de milhas que o indistintos, sem poder precisar de onde partiam.
separavam do destino. Intrigado, esperou o alvorecer e, quando 

Reparando que a solidão em plena o Sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se 
Natureza era medonha, orou, implorando do esconderijo, vindo a saber, por intermédio 
a proteção do Eterno Pai, e seguiu. de camponeses aflitos, que uma quadrilha 

de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora Noite fechada e sem luar, 
negado o asilo, assassinando os percebeu a existência de larga e 
moradores.confortadora cova, à margem da trilha 

em que avançava, e acariciando o Repentina luz espiritual aflorou-
animal que o seguia, vigilante, dispôs-se lhe na mente.
a deitar-se e dormir. Começou a instalar- Compreendeu que a Bondade 
se, pacientemente, mas espessa nuvem Divina o livrara dos malfeitores e que, 
de moscas vorazes o atacou, de chofre, afastando dele o cão que uivava, lhe 
obrigando-o a retomar o caminho. garantira a tranqüilidade do pouso.

O ancião continuou a jornada, Informando-se de que seguia em 
quando se lhe deparou volumoso riacho, trilho oposto à localidade do destino, 
num trecho em que a estrada se bifurcava. empreendeu a marcha de regresso, 
Ponte rústica oferecia passagem pela via para retificar a viagem, e, junto à ponte 
principal, e, além dela, a terra parecia rompida, foi esclarecido por um 
sedutora, porque, mesmo envolvida na lavrador de que a terra branca, do outro 
sombra noturna, semelhava-se a extenso lado, não passava de pântano 
lençol branco. traiçoeiro, em que muitos viajores 

O santo pregador pretendia ganhar a imprevidentes haviam sucumbido.
outra margem, arrastando o companheiro O  v e l h o  a g r a d e c e u  o  
obediente, quando a ponte se desligou das salvamento que o Pai lhe enviara e, 
bases, estalando e abatendo-se por inteiro. quando alcançou a árvore tombada, 

Sem recursos, agora, para a travessia, o um rapazinho observou-lhe que o 
velhinho seguiu pelo outro rumo, e, encontrando tronco, dantes acolhedor,  era 
robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em conhecido covil de lobos.
abrigar-se, convenientemente, porque o firmamento Muito grato ao Senhor que tão 
anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. milagrosamente o ajudara, procurou a 
O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e cova onde tentara repouso e nela 
seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao encontrou um ninho de perigosas 
refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte serpentes.
que o tronco vigoroso caiu, partido, sem remissão.

E n d e r e ç a n d o  i n f i n i t o  
Exposto então à chuva, o peregrino reconhec imen to  ao  Céu  pe las  

movimentou-se para diante. expressões de variado socorro que não 
Depois de aproximadamente duas milhas, soubera entender, de pronto, prosseguiu 

encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por adiante, são e salvo, para desempenho de 
dentro, e suspirou aliviado. sua tarefa.

Bateu à porta. O homem ríspido que veio Nesse ponto da curiosa narrativa, o Mestre fitou 
atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia Bartolomeu demoradamente e terminou:
visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas — O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é 
estranhas. preciso discernimento para compreender as respostas d’Ele 

Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi e aproveitá-las.
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Dizem que quando a Terra foi criada 

Fazendo-se possuída 

Pelos filhos da vida 

Que vinham de outros mundos,

Tudo na estrada humana, 

Cortando a imensidão dos campos infecundos

Era a dominação do ódio que se aferra 

À dissenção, à morte, ao desespero e à guerra ...

Foi quando um mensageiro 

Do Céu às criaturas, 

Regressou às Alturas 

E disse humildemente ao Grande Deus:

- Senhor! O que posso fazer dos homens sem amor?

Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, 

Tudo na Terra é luta em conquistas da posse. 

Compadece-te oh! Pai! ... Veneno, flecha e clava 

Formam no mundo inteiro a Humanidade escrava, 

Da descrença, do mal, da impiedade e do crime, 

Sem qualquer esperança a que se arrime. 

Já não se agüenta ouvir os urros do mais forte

E o choro dos vencidos, 

Pisados, massacrados e caídos

Nos sarcasmos da morte. 

Que fazer, Grande Deus, nas trevas dessa luta,

Em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta?

Revelou-se que o Pai de Infinita Bondade, 

Pensou, por muito tempo, e disse, comovido: 

- Aceito, filho meu, quanto me falas, 

Entendo-te o pedido! ... 

Volta ao mundo a servir na tarefa em que avanças,

Os que morrem no mal renascerão crianças, 

A Terra evoluirá, - ponderou o Senhor - 

Ninguém alterará minha obra de amor. 

A fim de desarmar a violência e a cobiça,

Instalarei no mundo a força da Justiça 

E para que haja amor exterminando o orgulho,

Sem pancada, sem grito, sem barulho, 

Enviarei alguém, 

Que ame os filhos meus, com o meu amor ao bem,

Na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém. 

Alguém que saiba amar, a servir e a sofrer, 

Cultivando o perdão como simples dever.

Dizem que foi assim 

Que a Terra começou a fazer-se jardim.

Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens,

E conforme o Senhor mandou e prometeu, 

Entre as rudes mulheres dos selvagens, 

O Coração de Mãe apareceu.
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12.05.2013
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12.05.2013
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Resp. Angela Alt
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A emissora da fraternidade

Ouça também pela Internet

Para ajudar financeiramente a Rádio Rio de Janeiro acesse: 
http://www.radioriodejaneiro.am.br/?page_id=38389 e preencha o 

formulário com a contribuição mínima de R$10,00

Aniversariantes do mês

10 - Nádia Maria Kochem Bittencourt

14 - Pedro Paulo Ribeiro da Cruz Miloski

16 - Marina Pôncio de Castro

16 - Simone Rodrigues Portes Rezende

18 - Paulo Roberto Pinheiro Vasques

19 - Patrícia Bertoloti

23 - Cássia Maria Saldanha da Silva

24 - Leonardo Kochem de Almeida

28 - Gisele da Rocha Notarnicola Chaia

28 - Jorge da Rocha Santos

29 - Celina T. Madeira de Souza

31 - Cirlene Correa dos Santos

Coração de Mãe
De Maria Dolores pela psicografia de Francisco Cândido Xavier

A família GFEOC abraça todas as mães e deseja um mês de muita
Paz e Alegrias!

A Coordenação Financeira Patrimonial e Contábil solicita 
aos fraternistas e demais contribuintes que ainda não retiraram 
seus carnês anuais, que o façam o mais brevemente possível, 
tendo em vista que o primeiro trimestre do ano apresentou uma 
importante queda nas contribuições, somando-se a isso um 
significativo aumento nas despesas gerais do Grupo.

A Coordenação da Infância e Juventude informa que 
foram formadas duas turmas de Mocidade, sendo uma com a 
faixa etária compreendida entre 13 e 16 anos, e outra de 17 e 22 
anos.

Informa ainda que, em razão dessa reestruturação, foram 
abertas novas vagas para ambas as turmas.

O Clube do Livro espírita “Luz do Caminho” deu início a 
mais uma campanha de novos associados. Na adesão ao Clube o 
associado já recebe, inteiramente grátis, um exemplar do livro 
“Espíritos, a cura pelo entendimento”. Fale com um dos 
atendentes e conheça as vantagens de fazer parte desse projeto, 
que oferece excelente literatura por valores muito econômicos.



05 - Telma Teixeira

12 - Guilherme dos Santos

19 - Telma Teixeira

26 - Guilherme dos Santos

06 - Carla Gomes - Jane Dutra

13 - Leida Brand - Patrícia Gerber

20 - Patríca Gerber - Jane Dutra

27 - Elizabeth Ermel - Juliana Ermel

05 - Guilherme dos Santos

12 - Vera Leal

19 - Guilherme dos Santos

26 - Marly Esch

06- Teresa Cristina - Daniela Pessoa

13 - Débora Mattos - Almir Tenente

20 - Patrícia Bertoloti - Débora Mattos

27 - Daniela Pessoa - Almir Tenente

02 - Francisco Soto - Marly Esch

09 - Marcelo Tavares - Vera Leal

16 - Romulo Coelho - Marly Esch

23 - Francisco Soto - Vera Leal

30 - Flávia Coelho - Marcelo Tavares

02 - Felipe Silveira

09 - Francisco Soto

16 - Flávia Coelho

23 - Marly Esch

30 - Romulo Coelho

06 - Luiz Francisco Guerra - Telma dos Santos Teixeira - Verônica Cristina Guerra - Gercy da Silva Oliveira - Flávio Ururahy

13 - Eraldo Fernando Gerbassi - Gilsiléa Barroso - Marili Schisler Nogueira - 

20 - 

27 - 

Roberto Feres A Silveira - Zely Carneiro

Eliane Nogueira - Luiz Fernando Martins - Márcio Rezende dos Santos - Mª Aparecida Cordeiro - Mª Magdalena O. Saldanha 

Angela Alt - Júlio Cesar de Carvalho - Nélia da Conceição Raeder - Márcio Rodrigues Nascimento - Patrícia Bertoloti

DIA   ATENDENTE

05

12

19

26

Joanna de Ângelis

Maria, mãe de Jesus

O homem de bem

O Evangelho Segundo o Espiritismo

Inês Galluzzi

David Rabello

Helga Luiza Kein

Arnaldo José da Silva

GFEOC

GFEOC

CEI

GEH

Alcindo Teixeira

Marina Fernandes

Márcio Nascimento

Eraldo Gerbassi

06

13

20

27

Os centros vitais, genética e a relação saúde e doença

Elucidações do Evangelho

Aspectos espirituais da família e do casamento

Expiação e arrependimento

Mariza Ferro

Enir Sattler

Fabrício Hampshire

Luiz Fernando Martins

CEEE

GFEOC

Convidado

GFEOC

Luiz Fernando

Marcos Bacherini

Jonas Sanches

Alcindo Teixeira

07

14

21

28

A mulher no lar

O homem de bem

Laços de família

O verdadeiro sentido do trabalho

Rizelma Lopes

Alcidéia Morelli

Gilsiléia Marques Barroso

Márcia Paixão Thurler

GFEOC

UMEP

GFEOC

GFEOC

Marina Fernandes

Marili Nogueira

Zely Carneiro

Angela Alt

02

09

16

23

30

Tema livre

A importância do estudo da Doutrina Espírita

Crítica

A lei de Talião

Tema livre

Carlos da Gama Campos

Mauro Henrique da Costa Maia

Maria Inês Galuzzi

Rosana Caruso Fernandes

Celso Antônio Ferreira

GFEOC

GEBEM

GFEOC

GEIC

GFEOC

Hélio Müller

Jonas Sanches

Edison Medeiros

Celso Ferreira

Márcio Rezende
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Domingo 10 horas

Segunda 20 horas

Terça 15 horas

Quinta 20 horas



Atendimento Fraterno

Segunda à partir das 19h e 30min

Campanha do Quilo
Segundo Domingo do mês às 9h

Curso de Autodesobsessão
Terceiro Sábado do mês às 15h

Curso de Mediunidade e Obsessão
Quarta às 18h e 30min

Educação Mediúnica (privativa)

Segunda às 19h e 30min

Estudo das Obras de André Luiz
Segunda às 18h e 30min

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - ESDE
Terça às 16h e 30min - Quarta às 20h

Estudo Superior das Obras Básicas - ESOB

Quarta às 20h

Evangelização Infanto Juvenil e Mocidade
Quinta às 20h

Oficinas da CSAE
Sexta às 14h (distribuição de cestas básicas na última Sexta do mês)

Reunião Mediúnica (privativa)

Terça às 19h e 30min

Reunião Pública Doutrinária
Segunda e Quinta às 20h / Terça às 15h / Domingo às 10h

Reunião de Tratamento Espiritual (privativa)

Terça às 19h

Visita aos Enfermos do Sanatório Oswaldo Cruz
Quarto Domingo do mês as 14h (encontro no portão principal do SOC)

Reunião Vibracional (privativa)

Sexta às 20h
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Todos os lançamento
espíritas pelos

melhores preços

Conselho de Administração e Departamentos Afins 

Coordenação Geral - Celso Antônio Ferreira

Vice Coordenador Geral - 

Dráuzio de Oliveira Ferrer 

Coordenação Financeira, Patrimonial e Contábil - 

Márcio Rezende dos Santos

Coordenação de Secretaria - 

Patrícia Bertoloti

                                                  Deptº Patrimonial - Alcindo Teixeira

                                       Deptº de Cantina - Fernanda Lopes Nunes

Coordenação do Serviço Assistencial Espírita - Angela Alt

Coordenação da Infância e Juventude - Simone Portes dos Santos

Coordenação Mediúnica - Júlio César Carvalho

Deptº de Educação Mediúnica - Josiane Vogel Ramos

Coordenação de Assuntos Doutrinários - Eraldo Fernando Gerbassi

Coordenação de Divulgação - Luiz Fernando Martins
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