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Mais uma luz se acende
Nasce o Grupo Espírita Peixotinho: o esclarecimento
espiritual na hora certa

“A

maior caridade que se faz à
Doutrina Espírita é a sua divulgação”. O contexto parece lógico,

mas foi reforçado pela psicograﬁa de
Suely Calazans em carta direcionada
a um grupo distinto de pessoas: cinco
colegas, todos militares do Comando
da Aeronáutica, em Brasília.
A história teve um começo como
tantas outras: impulsionados pela idéia
de Ricardo Honório, um dos cinco
amigos, os jovens espíritas decidiram
fundar, em seu local de trabalho, um
grupo para a divulgação e aprendizado da Doutrina.
Apesar do entusiasmo de todos os
membros, uma dúvida ainda os preocupava: quem seria o mentor de uma
célula tão importante de divulgação
da Doutrina? O nome do Grupo traz
em si uma grande responsabilidade, e
nenhum dos membros parecia seguro
o suﬁciente para arriscar e decidir. Foi
então que Ricardo Honório, recémchegado de Recife, onde trabalhava
no Cenáculo Espírita Casa de Maria

(CECAM), solicitou aos irmãos
espirituais daquela comunidade,
uma orientação. Esta veio em
forma de psicografia, por intermédio de Suley Calazans.
Quatro páginas de informações
e respostas sugeriam o nome
de Francisco Peixoto Lins (o
“Peixotinho” - ver quadro abaixo)
para mentor do Grupo que, segundo
a psicograﬁa, “já existia, há muito,
no mundo espiritual” . A mensagem
emocionava e esclarecia vários pontos importantes, mas acima de tudo,
abria as portas para que uma nova
fonte de luz se estabelecesse.
Obedecidos os trâmites burocráticos,
com a valiosa cooperação de vários
irmãos espíritas, ﬁcou deﬁnido que, a
partir do dia 21 de fevereiro deste ano,
o Grupo se reuniria às segundas-feiras,
às 12:30h, no auditório do Grupamento
de Apoio de Brasília (GAPBR).
Hoje trazemos aos nossos irmãos,
a primeira edição do Informativo
Espírita do Grupo, aproveitando
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a oportunidade para agradecer a
Deus, a Jesus Cristo, a nosso Mentor Peixotinho e a todos os que, de
alguma forma, colaboraram para que
mais essa porta se abrisse ao valioso
ensino da Doutrina Espírita.

Conheça nosso Mentor
Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, como todos o conheceram,
nasceu em 1º de Fevereiro de 1905, na
cidade de Pacatuba,
no Estado do Ceará.
Órfão logo cedo, viveu em Fortaleza cercado pelo afeto dos
tios. Aos catorze anos
lhe veio uma parali-

sia que o prostrou por seis meses. A família,
católica praticante, temia envolver-se com o
Espiritismo. Contudo, um dia, a ativa e abnegada Federação Espírita Cearense enviou
confrades a visitá-lo e, com passes e preces,
o libertaram da falsa enfermidade. Foi então
que começou seu aprendizado na Doutrina
Espírita.
Em 1926 foi para o Rio de Janeiro, para servir ao Exército. Sua vida militar foi intercalada de transferências; para onde era trans-

ferido, ali fundava um posto de receituário
homeopata e auxílio espiritual.
Como médium, soube viver, sem nunca comerciar seus dotes mediúnicos. Manteve
sempre grande zelo pelos princípios Kardecistas. Cumpriu sua missão e retornou ao plano espiritual no dia 16 de Junho de 1966, em
Campos, Rio de Janeiro.
Este é o companheiro que desencarnou, honrado pelo seu trabalho, e que hoje orienta os
trabalhos do Grupo Espírita Peixotinho.

Homenagem aos “donos da casa”

por Ricardo Honório - recebida
por intuição durante reunião
mediúnica no Grêmio Espírita
Atualpa Barbosa Lima, na noite
de 19 de julho de 2005

“A verdade nos liberta.

No dia 17 de julho último, o Grupamento de Apoio de Brasília – GAPBR,
comemorou o 37º aniversário de sua
criação e o GEP foi convidado para
participar da semana de eventos.
O evento foi organizado pela equipe do Grupo Peixotinho, a pedido
da Seção de Comunicação Social
daquele Grupamento de Apoio e no

Infelizmente, ainda temos, sobre
a Terra, irmãos que se equivocam
com suas crenças. Enganam-se
com promessas que não são do
Cristo.

O Brigadeiro Carlos Santos, o Sargento Honório e o Sargento Daltro:
compondo a mesa do grupo Peixotinho no evento comemorativo ao
aniversário do GAPBR

O engano faz parte do aprendizado...errando, aprendemos! Mas,
conhecida a falha, é digno que
busquemos o caminho certo.
Reconheçamos na Doutrina do
Cristo o verdadeiro caminho para o
“céu” que esperamos encontrar.
Com a renovação dos nossos
corações atingiremos o céu da
nossa consciência, em paz com
todos os nossos sentimentos.
Que Deus nos abençoe!”

O coral da Comunhão Espírita de Brasília em
apresentação especial

dia 11 de julho, realizou-se a devida homenagem.
A palestra contou com a participação
do Brigadeiro Intendente Carlos Santos, da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica – SEFA, que

Divulgação
O Grupo Espírita Bezerra de Menezes - GEBEME - estará realizando de
23 a 26 de agosto a I Semana de Homenagem a Bezerra de Menezes.
Haverá uma série de atividades no Congresso Nacional, em BrasíliaDF, entre elas , no dia 24/08 às 20:00h - Palestra Pública com Divaldo Franco.
Programação completa e Informações:
GEBEME - Grupo Espírita Bezerra de Menezes
(61) 3215.5617 - www.gebeme.com.br
Curso de Passe: Começa no dia 25/08, no Grêmio Espírita Atualpa, às 19:00h, curso de formação de médiuns passistas. Os
interessados podem entrar em contato com a secretaria daquele
Grêmio, pelo telefone (61)3443.2000.
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compôs a mesa juntamente
com o Sargento Ricardo Honório, que presidiu a reunião,
e o Sargento Newton Daltro,
que palestrou sobre o tema “O Homem de Bem”.
Ao ﬁnal da palestra, o público foi presenteado com a bela apresentação
do Coral Comunhão, da Comunhão
Espírita de Brasília, sob a regência do
Maestro Wellington Fagundes e ao
som do piano de Elisa Silveira.

Programação de agosto
Dia

Evento

01 -Estudo sobre ﬂuidoterapia
(passe)
08 - Estudo sobre ﬂuidoterapia
(passe)
15- Estudo sobre ﬂuidoterapia
(passe)
22 - Filme : “A ciência comprovando as revelações da
Doutrina Espírita: consciência, ética, sustentabilidade e
harmonia.” - Emília Queiroga
- Educadora
29 - Palestra Pública: “A
Beneﬁcência” - Palestrante
Convidada: Neyde Alves

