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O GEP REINICIA SUAS ATIVIDADES
Prezados amigos,
Vinte e um de fevereiro é o dia em que
retornaremos com as
atividades do Grupo Espírita Peixotinho - GEP,
sempre às segundasfeiras, com o Passe a
partir das 12:10h
e estudo do Livro
dos Espíritos das
12:30h às 13:20h,
no auditório do Comando da Aeronáutica, no anexo do
bloco M da Esplanada
dos Ministérios, em
Brasília-DF.
A proposta do GEP é
estudar a Doutrina Espírita a partir do Livro
dos Espíritos, obra básica de cunho filosófico,
que contém a essência do
Espiritismo. Não temos a pretensão
de esgotar nenhum dos temas tratados nessa obra, mesmo porque
são temas tão inesgotáveis quanto
inesgotável é a vida do Espírito.
A participação nos estudos
é livre para todos que queiram
perguntar, comentar, concordar e
discordar. Isso porque a construção
de uma fé inabalável e segura só
é possível mediante a assimilação
raciocinada de informações e conceitos.
Entendemos que o Espiritismo,
antes de ser um conteúdo a ser
transferido para alguém, é um conjunto de conceitos e conhecimentos
que deve ser apresentado a quem
dele se interessar, e deixar que o

interessado o assimile lentamente,
de acordo com a sua
necessidade do conhecimento espírita
e a sua vontade de
autotransformação,
com vistas ao apri-

moramento moral e espiritual.
Entretanto, o aprimoramento espiritual é um processo cujo
resultado cada um de nós
deve construir mediante atitudes e
comportamentos. Para Joanna de
Ângelis (2003, p. 96), é o comportamento que define a pessoa vigilante e lúcida na busca ininterrupta
da realização interior.
A realização interior é o somatório dos mínimos detalhes das
nossas ações e omissões, o que
nos exige redobrada atenção para
com as menores pedras do nosso
caminho. Simão Pedro ouviu de Jesus que “a criatura na Terra precisa
aproveitar todas as oportunidades
de iluminação interior em sua marcha para Deus” (CAMPOS, 2006,
p. 179). O Mestre ressalta que um
pensamento de amor é o bastante para elevar o homem ao céu;

mas, às vezes, uma palavra fútil
ou menos digna é suficiente
para conduzi-lo ao
estacionamento e
ao desespero das
trevas.
Nossas iniciativas de busca do
conhecimento espírita são oportunidades de construirmos
pensamentos de amor
e fugirmos das futilidades e ilusões que
a vida na Terra nos
favorece. Saibamos,
pois, aproveitar todos
os ensejos para fugirmos do estacionamento
e das trevas da ignorância
espiritual.
As reuniões do Grupo
Espírita Peixotinho são um
instante no atribulado diaa-dia de todos nós, facultando-nos
um átimo de reflexão para a construção de um pensamento de amor
que nos levará ao céu da nossa
consciência.
Sejamos, pois, os artífices do
nosso céu por nossos pensamentos
e ações; seja, pois, Jesus a luz que
ilumina nossas decisões!
Muita Paz!
Grupo Espírita Peixotinho
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Aproveita
A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da Grandeza Divina.
Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu
círculo de relações e de ação.
Aprendamos para esclarecer.
Entesouremos para ajudar.
Engrandeçamo-nos para proteger.
Eduquemo-nos para servir.
Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além...
Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito, muitas vezes, apenas de adorna,
mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente.
Na prestação do serviço ao semelhante, incorpora-se, naturalmente,
ao coro das alegrias que provoca.
No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição.
Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso,
na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa.
Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça
e contentamento para todos.
No concurso espontâneo, dentro do ministério do bem, une-se à prosperidade comum.
Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição
de valores novos, auxiliando os outros, em benefício de ti mesmo.
O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam, ao teu lado,
a ignorância e a fraqueza.
Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere
e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza.
O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus.
Se buscas o Pai, ajuda ao teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra
iluminada do evangelista, “se alguém diz: - eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso,
pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus,
a quem ainda não conhece?”.
Emmanuel (Chico Xavier).
Fonte Viva, p. 167.
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