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Acende-se mais uma luz
Ampliando ainda mais a divulgação da Doutrina Espírita, um novo grupo de estudos é
criado em Brasília

N

o dia 17 de maio de
2006, mais uma luz se
acendeu no Planalto Central. Naquela data foi criado
o Grupo de Estudos Espírita
Paulo de Tarso (GEEPT),
no Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e
Controle de Tráfego Aéreo
(CINDACTA 1), na capital
federal.
O GEEPT surge pela iniciativa e esforço de colegas de trabalho, lotados naquela Organização
Militar da Aeronáutica,
dedicados ao estudo e à
divulgação da Doutrina
Espírita, norteados pelos
princípios cristãos, inspirados na fé, no amor e na
caridade.
Talvez, para alguns, a criação do GEEPT é apenas o
surgimento de mais um
grupo espírita ou mais uma
oportunidade de alguns
poucos amigos se reunirem
para discutirem sobre questões
ﬁlosóﬁcas ou religiosas. Entretanto, esse evento representa muito
mais que apenas isso. Cada grupo
de estudos espírita que nasce é a
oportunidade de inúmeros irmãos
desencarnados encontrarem o que
precisam para orientar suas vidas,
além, é claro, daqueles encarnados
que se interessam pelo estudo e
prática da moral cristã.
Cada grupo de estudo do Espiritismo é uma célula de divulgação,
ensino e prática do Cristianismo.

guiem os atos de
todos os participantes dessa nova luz,
na incansável tarefa
de divulgação da
Doutrina Espírita, e
que esse grupo seja
mais uma referência
àqueles que buscam no Espiritismo
as informações e
o consolo que lhes
faltam.
E assim, o Consolador prometido vai
se fazendo presente
em todos os meios
onde haja homens
e mulheres interessados no programa
de renovação moral
e espiritual proposto pela Doutrina do
Cristo.
Benditos são os chamados à vinha do
Senhor!
A atitude dos fundadores do GEEPT é exemplo a ser seguido por
todos que tenham no Espiritismo a luz dos seus
caminhos e desejem participar da criação de um
novo mundo, pautado
nos princípios cristãos
do amor ao próximo e da
fraternidade humana.
Pe l a d e t e r m i n a ç ã o e
desprendimento, rogamos a Deus, a Jesus e
aos bons Espíritos que

Com a presença da comunidade espírita do
CINDACTA1, foi realizada a primeira palestra no
GEEPT, proferida pelo Coordendor do GEP.

A chave para
decifrar os
enigmas da vida

A

alma, depois de residir temporariamente no Espaço, renasce na condição humana, trazendo
consigo a herança, boa ou má, do
seu passado; renasce criancinha,
reaparece na cena terrestre para
representar um novo ato do drama da sua vida, pagar as dívidas
que contraiu, conquistar novas
capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha
para a frente.
A lei dos renascimentos explica e
completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um
plano e um ﬁm. Esse ﬁm, que é
a perfeição, não pode realizar-se
em uma existência só, por mais
longa que seja.
Devemos ver na pluralidade das
vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus
progressos. É à custa dos próprios
esforços, de suas lutas, de seus
sofrimentos, que ela se redime de
seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva, de degrau
a degrau, na Terra primeiramente,
e, depois, através das inumeráveis estâncias do céu estrelado.
A reencarnação, aﬁrmada pelas
vozes de além-túmulo, é a única
forma racional por que se pode
admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos
seres. Sem ela, não se vê sanção
moral satisfatória e completa; não
há possibilidade de conceber a
existência de um Ser que governe
o Universo com justiça.
Se admitirmos que o homem vive
atualmente pela primeira e última
vez neste mundo, que uma única

existência terrestre é o quinhão
de cada um de nós, forçoso seria
reconhecer que a incoerência e
a parcialidade presidem a repartição dos bens e dos males, das
aptidões e das faculdades, das
qualidades nativas e dos vícios
originais.*
Por que para uns a fortuna, a felicidade constante e para outros
a miséria, a desgraça inevitável?
Para estes a força, a saúde, a
beleza; para aqueles a fraqueza,
a doença, a fealdade? Por que
a inteligência, o gênio, aqui; e,
acolá, a imbecilidade? Como se
encontram tantas qualidades morais admiráveis, a par de tantos
vícios e defeitos? Por que há raças
tão diversas? umas inferiores a tal
ponto que parecem conﬁnar com
a animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes
asseguram a supremacia? E as
enfermidades inatas, a cegueira,
a idiotia, as deformidades, todos
os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos, as
casas de correção? A hereditariedade não explica tudo; na maior
parte dos casos, estas aﬂ ições
não podem ser consideradas como
o resultado de causas atuais.
Sucede o mesmo com os favores
da sorte. Muitíssimas vezes, os
justos parecem esmagados pelo
peso da aprova, ao passo que os
egoístas e os maus prosperam!
Do livro “O Problema do ser, do
destino e da dor”
Leon Denis (FEB)
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Em verdade...
“Aqueles que amam acreditam

Que Deus está no comando,
Sabem que Ele usa todos os recursos,
Para continuar nos consolando...
Aqueles que amam compreendem,
Ser a vida um conjunto de perenes
lições;
E aceitam mesmo o professor sofrimento
Como educador de mentes e corações...
Aqueles que amam meditam,
Sobre as necessidades de seus semelhantes,

E com gestos de pura bondade
São voluntários amorosos e perseverantes!
Aqueles que amam choram,
Mas derramam lágrimas de esperança,
Eles lutam com aﬁnco e conﬁam
Que um dia teremos paz e pujança...
Aqueles que amam sonham,
E sonham a todos os momentos,
E como não são seres tristes
Materializam os seus intentos...
Aqueles que amam perdoam,
Eles sabem que o ofensor
É um ser equivocado,
Carente do mais terno amor...

Aqueles que amam renunciam...
Mas onde estarão esses apóstolos da
caridade?
Eles estão em toda parte:
São os aprendizes da humildade!”
Herlen Lima

Programação de junho

Dia

Evento

05- Estudo Doutrinário: “O Homem
de Bem” - E.S.E. Item 3 - Cap. XVII
‘Sede Perfeitos’ e “Conhecimento
de Si Mesmo” L.E. Ricardo Honório
(GEP)
12- Estudo Doutrinário: “Perispírito” - L.E. Livro II Cap. I - ‘Mundo
Espírita ou dos Espíritos’ Ricardo
Honório (GEP)
19 - Projeção de ﬁlme: “Campo
Vibratório por Reynaldo Leite”
(30min)- Cometários: Adilson Mariz
e Newton Daltro (GEP)
26 - Palestra Pública: “A Oração
Curativa”. Sra. Luzia Guidinelli
(CIREFE)

