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Parabéns ao anﬁtrião
O GEP homenageia o Grupamento de Apoio de Brasília, pelo seu 38º aniversário

N

o dia 17 de julho o Grupamento de Apoio de Brasília
(GAP-BR) comemorou o seu 38º
aniversário. Em homenagem,
o GEP realizou evento musical
com as presenças afáveis do
Maestro Flávio Fonseca (violão), Clinaura Macêdo (Violino)
e Taís Vilar (Clarineta), bem
como fez uma rápida reﬂexão
sobre o papel das instituições
no contexto humano, conforme
síntese abaixo.
As instituições humanas, assim
como o Espírito quando reencarna, nascem com um planejamento, cujos responsáveis
se obrigam a dar-lhe a devida
execução. Para tanto, são deﬁnidas prioridades, metas, a
ﬁm de que os objetivos sejam
alcançados com pleno êxito.
Quando isso ocorre, dizemos

que a instituição cumpriu
seu papel.
Ora, as instituições humanas
não são
mais

o

que máscaras que revestem
os verdadeiros responsáveis
por suas funções. Quando uma
instituição cumpre bem o seu
papel, temos, em verdade, o
resultado da persistência de
homens e mulheres que, imbuídos de um enaltecido senso

de responsabilidade, executam
desejos previamente estabelecidos, que personificam a
instituição que dirigem. Assim,
as instituições estão para o homem, assim como o corpo está
para o Espírito.
O rabino americano Harold
Kushner, parafraseando Oscar
Wide, disse que o homem vive e
morre por um mesmo sentimento: o desejo. O segredo está em
saber desejar. O desejo para ser
positivo e fomentar bem-aventuranças deve estar rigidamente
nos limites da moral e da ética
e sob o manto das leis naturais,
quais sejam: Adoração; Trabalho; Reprodução; Conservação;
Destruição; Sociedade; Progresso; Igualdade; Liberdade;
Justiça, Amor e Caridade. E o
GAP está plenamente inserido
nessa instrução.
Por ﬁm, o GEP parabeniza o
Grupamento de Apoio de Brasília pela passagem de mais esta
data natalícia, e roga a Deus
que permita que os Bons Espíritos sejam sempre presentes na
orientação dos homens e mulheres responsáveis pela condução dessa exponencial Unidade
da Força Aérea Brasileira.
Muita Paz para todos!
Os músicos Flávio Fonseca (violão),
Clinaura Macêdo (Violino) e Taís Vilar
(Clarineta) participaram das atividades alusivas ao 38º aniversário do
GAPBR.

NO TRATO COM OS OUTROS
“A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho; os abusos de
toda espécie cessarão quando os
homens se regerem pela lei da
caridade.”
Alan Kardec (E.S.E. Cap.XVI ltem X)
“Conserve a paciência com aqueles
que não aplicam a solicitude no
trato com você. Recorde que a enfermidade pode estar a minar-lhes
o organismo.
Quando alguém admoestá-lo, mesmo injustamente, silencie e desculpe. Deixe que a vida se encarregará
de colocar os pretensiosos em seus
devidos lugares.
Se a intriga diﬁcultar-lhe os bons
propósitos, não lhe conﬁra a honra
de sua revolta. Quase sempre o
intrigante é colhido nas malhas da
rede que tece.
Procure entender a explicação
deﬁciente que o amigo lhe dá. Ele
não dispõe de melhores recursos
de expressão.
Quando convidado a opinar em assunto que desconhece, aﬁrme sua
ignorância sobre o caso. Melhor é
apresentar-se com simplicidade do
que informar erradamente.
Se o interlocutor, magoado com

CALMA

a força de seu argumento, deixa
bruscamente o tema da palestra,
cale e desculpe-se. É provável que
ele não se encontre preparado
para a lógica das argumentações
seguras.
Insista no auxílio, mesmo que este
seja feito com o silêncio de sua
intenção superior. O recalcitrante
é infeliz pela própria organização
nervosa que lhe aciona a vida.
Quando constrangido a arbitrar entre discutidores, a melhor posição
é a humildade. Cada antagonista
conta com a certeza da vitória para
a opinião que defende. Passado o
calor do debate, exponha com naturalidade seu pensamento.
Se a informação solicitada demorar
em ser atendida, guarde calma e
repita o pedido. Talvez seu interpelado seja surdo.
Há comezinhos incidentes no trato com os homens que, evitados,
realizam a paz em todos os corações.
Cultive a conﬁança, na serenidade,
e caminhará com segurança, no
trato com os outros.”

Vida Feliz e Amor
“O amor é tônico da vida.
Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo
e das paixões primitivas,
torna-se cárcere e deixa de
ser sentimento elevado que
digniﬁca libertando.
Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam
ou tranqüilizam. Através da
sua qualidade, detectarás
se amas ou apenas desejas.
O verdadeiro amor supera o
egoísmo e trabalha sempre
em favor da pessoa querida.
Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te
devotas, não se lhe escravizando também.”

Joanna de Ângelis
Livro: Vida Feliz - Divaldo P. Franco

Livro: Glossário Espírita-Cristão.
Autor: Divaldo Pereira Franco

EMMANUEL
Do livro: Calma. Francisco C. Xavier

“Sejam quais forem as notas discordantes que te cerquem no
lar ou no grupo de trabalho, compadece-te dos companheiros que ainda não entendam a mensagem de fraternidade e
continua a demonstrar-lhes bondade e tolerância, porque os
Poderes Maiores, que nos conduzem os destinos, certamente
nos observam o comportamento nas lições em que nos encontramos para a conquista do perfeito amor”
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Programação de agosto

Dia

Evento

07- Estudo Doutrinário
14- Estudo Doutrinário
21- Projeção de ﬁlme
28- Palestra Pública

