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Retomando o caminho
“Toda caminhada começa com o primeiro passo”

C

aríssimos irmãos,
Estamos reiniciando as
atividades do Grupo Espírita Peixotinho (GEP) em seu
terceiro ano de existência e de antemão
queremos agradecer
ao nosso Bondoso Pai
a dádiva de estarmos
inseridos no Movimento Espírita e poder, de
alguma forma, contribuir com a divulgação
da Terceira Revelação
de Deus aos Homens.
Queremos, também,
agradecer a presença
amiga e benfazeja da
espiritualidade superior
que tanto nos tem favorecido, em especial ao
nosso Mentor Francisco
Peixoto Lins que, de
forma incondicional e
imprescindível, tem nos
mostrado caminhos para
que possamos dar continuidade ao seu projeto
de criação e manutenção
desta célula de divulgação do Espiritismo e do
Evangelho de Jesus.
Em 2007, nossas atividades serão aquelas
mesmas programadas
para os anos anteriores,
quais sejam: estudo
do Livro dos Espíritos,
apresentação de ﬁlmes e entrevistas gravados pela Federação Espírita Brasileira ou outras instituições
espíritas, palestras doutrinárias e

evangélicas e ﬂuidoterapia (passes). Além dessa programação que
ocorrerá às segundas-feiras, no
horário das 12:30 às 13:20
horas, no auditório do Grupamento de Apoio de Brasília (GAPBR), no subsolo
do anexo ao bloco “M” da
Esplanada dos Ministérios
(Comando da Aeronáutica), o GEP continuará
com a edição do Informativo Espírita, com tiragem
mensal de mil exemplares
e distribuição gratuita.
Como trabalho assistencial, serão mantidas
as visitas à Fraternidade
Assistencial Lucas Evangelista (FALE), localizada
no Núcleo Rural Vargem
da Bênção, Chácara 11,
Recanto das Emas - DF,
dedicada à assistência
emocional, educacional e
material a pessoas portadoras do vírus HIV/AIDS
ou de doenças incuráveis.
A contribuição do GEP está
voltada para a doação de
material de limpeza e de
higiene pessoal, além
de palestras mensais.
Desta forma, convidamos todos para participar
conosco das atividades
doutrinárias e sociais do
GEP e, se possível, auxiliar-nos na nobre tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus e de auxílio aos irmãos mais necessitados.
Paz para todos!

VOCÊ CONHECE O MOFRA?

por: Ricardo Honório

N

os idos de 1946, após uma
reunião no Centro Espírita
Oriente, em Belo Horizonte, Jair
Soares e Américo Rafael Ranieri entregavam-se a deliciosos devaneios
espirituais, quando este percebeu a
presença de algumas entidades. Pôsse em posição vibratória suscetível
de sintonia com o mundo extra-corpóreo, favorecendo a aproximação
do espírito Altino. Este, então, revelou-lhes o surgimento, em futuro
próximo, de um movimento de caráter nacional que muito contribuiria
para o progresso espiritual do Brasil.
Em 1948, os espíritos voltaram a
se referir ao propalado movimento,
que teria como sementeira fértil o
solo mineiro. Na ocasião, em presença de Jair e Ranieri, supracitados, passando a expressar-se em
fluente francês, Amaury Guerra
serviu de meio para que o espírito
Vítor Hugo os informasse de recente
reunião ocorrida no plano espiritual, quando numerosas Entidades
se propunham ao renascimento
na Terra, a fim de auxiliarem a
eclosão de um movimento capaz
de despertar mais intensamente
a chama da fraternidade dentro
do Movimento Espírita Brasileiro.
Em 29 de setembro de 1948,
Francisco Cândido Xavier, psicografando no Centro Espírita Oriente,
futuro Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheilla, recebeu magníﬁca poesia do espírito Castro Alves
intitulada “Apelo à Mocidade Espírita-Cristã”, prenunciando o porvir
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Acampamento dos
adolescentes na
CIFRATER

do movimento fraternista no Brasil,
considerada o marco inicial do Movimento da Fraternidade – MOFRA.
Assim, o MOFRA tem investido no
segmento jovem do Movimento Espírita Brasileiro com profícuos e surpreendentes resultados. Uma amostra
disso são os encontros realizados
anualmente no período carnavalesco,
quando as juventudes fraternistas
realizam a COMEMOFRA (Confraternização das Mocidades Espíritas do
Movimento da Fraternidade), que
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originalmente foi criada para atender
somente à mocidade e que hoje atende desde a infância até a madureza.
Este ano, a COMEMOFRA teve
a sua XVIII edição, com o tema
“Brilhe a vossa luz”, quando o GEP
(Grupo Espírita Peixotinho) teve a
grata e honrosa oportunidade de
participar deste insigne encontro.
Ao Movimento da Fraternidade
desejamos todo sucesso e que
Jesus em sua inﬁnita bondade os
ilumine nessa esplendorosa missão.
Fonte: de Oliveira, Célio Allan Kardec,
Movimento da Fraternidade, 1998.

Programação de março

Dia

Evento

05- Palestra:”A importância
do Grupo Espírita na divulgação do Espiritismo” - Expedita
Ávila
12- Estudo - Livro dos Espíritos
19- Filme
26- Palestra: “O Orgulho e a
Humildade” - Neide Alves

