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   magine  a seguinte situação:  um
novo colaborador chega a uma Ca-
sa Espírita  e  aos  poucos  vai con-
quistando a confiança  dos  que  ali
estão há mais tempo.

Entusiasmados com sua dedicação,
aceitam a sugestão de  angariar no-
vos associados,  ainda que nenhum
novo sócio participe da instituição.
Com o apoio de todos,  essa pessoa
torna-se presidente da Casa. 

Para  dirigir  a  sociedade,  convida
os  amigos  que se associaram  sem
serem  espíritas.  Alguns meses de-
pois  a instituição  deixa  de ser um
Centro Espírita,  servindo  para ou-
tros propósitos.

Esse caso  é  verídico e ocorreu de
conformidade com o  estatuto exis-
tente no Centro Espírita. Tudo por-
que foram esquecidos  os cuidados 
necessários com os associados.

Qual a importância do sócio?
Ser  sócio de uma instituição  espí-
rita  é  uma forma de demonstrar o

carinho,  o  respeito e, até a impor-
tância que ela tem em nossas vidas.

Isso  porque  os associados elegem 
a Diretoria que  é  responsável pela
doutrina  e  pela  administração  do
Centro.

É, ainda, do quadro de sócios que
saem as pessoas que poderão  ser
eleitas  para  a tarefa.   E  mesmo 
que a Casa possua  pessoas capaci-
tadas para a direção nos dias atuais, 
precisamos  pensar  no futuro,   ga-
rantindo a perpetuidade da Casa.

Apesar de não ser o mais importan-
te,   outro   benefício  gerado   pelo
quadro de associados é a colabora-
ção financeira - atualmente, no Ga-
bi, é no mínimo R$ 5,00 por mês.

Para tornar-se sócio é preciso parti-
cipar  de  alguma  das atividades do 
Gabi, preencher  a ficha de associa-
dos e efetuar o pagamento da men-
salidade (a partir  do valor mínimo).

Com um gesto  simples, você  esta-
rá colaborando para que  nosso  es-
paço tão amado  permaneça seguro
e dentro das diretrizes para ele  tra-
çadas  há  70 anos, quando  em  10
de  agosto  de 1948, amigos forma-
maram o primeiro quadro de sócios
e a primeira diretoria do Gabi.  
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Duas obras essenciais
aniversariam em 2018

Lançada  em  janeiro  de  1858,  a
coleção  Revista Espírita  possui 
12 volumes e foi editada pelo Co- 
dificador Allan Kardec.

Canal  de  comunicação  e  debate
entre   o  movimento  espírita   da
época é um material riquíssimo e
essencial  para  compreensão   da
Doutrina Espírita. Comemora 160
anos!

Igualmente   importante é a come-
moração dos 150 anos de A Gêne-
se, lançada em janeiro de 1868.

O  Gabi abordará  ambas as  obras
em  suas  reuniões públicas  e  em 
grupos de estudo. Afinal, a melhor
forma de comemorar é  estudando
ambos os livros.



Gabi Informa agora é digital

Nos  dias  de  hoje é quase impossível
encontrar  alguém  que  não esteja co-
nectado à internet e/ou não possua um
smartphone.

Essa  facilidade  de comunicação alte-
rou muitos aspectos de nossa vida, in-
clusive  a maneira de acessar informa-
ções.  As  publicações digitais  ganha-
ram espaço e até mesmo jornais tradi-
cionais adotaram o formato digital.

Os  benefícios  são  muitos, entre eles:
praticidade,  uma vez que o conteúdo

pode ser acessado pelo computador ou
celular quando e onde o leitor  estiver;
sustentabilidade,  por dispensar o uso
de  papel; maior  alcance da publica-
ção,  já  que um  leitor pode repassar o
link da publicação para outras pessoas
de seu contato; economia com  custos
de gráfica, etc.

Seguindo  essa  tendência e,  tendo em
vista que a imensa maioria  de  nossos
leitores  acessam   a  internet,   o Gabi
Informa passa a ser digital.

Serão  mantidos  os  mesmos  padrões 
de informações e visual, de modo que

Em  8  de  dezembro o Gabi se reuniu
para  se  despedir  de  2017.  

Confraternização 2017
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todos  permanecerão  atualizados  em
relação às notícias  de nossa Casa  Es-
pírita - além disso, uma cópia será afi-
xada no mural do salão principal.

Nosso  informativo,  criado  em 2004,
passou  por  várias  transformações  e, 
uma vez mais, se adapta com o intuito
de manter-se atualizado e apto a cum-
prir seu papel de comunicar as princi-
pais notícias do Gabi.

Esperamos que continuem apreciando
a leitura e pedimos que divulguem-no
para   que  mais  pessoas  possam   ter
acesso à Doutrina e à nossa Casa.
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JANEIRO
(sexta-feira, 20:15 horas)

FEVEREIRO
(sexta-feira, 20 horas)

JANEIRO
(segunda-feira, 9 e 20 horas)

29.01 (20 H):  A Revelação Espírita
Equipe CE Gabriel Ferreira

19.02 (09 H): A criação 
Equipe CEGF

26.02 (20 H): Os fantasmas da Re-
vista Espírita - Equipe CEGF

FEVEREIRO
(segunda-feira, 9 e 20 horas)

29.01 (09 H): O Céu, o Inferno, o
Purgatório  - Equipe CEGF

05.01: A coleção «Revista Espírita»
- 1858 a 1861
Equipe CE Gabriel Ferreira

12.01: A coleção «Revista Espírita»
- 1862 a 1865
Equipe CE Gabriel Ferreira

19.01: A coleção «Revista Espírita»
- 1866 a 1869
Equipe CE Gabriel Ferreira

26.01: A Sociedade Parisiense de
Estudos Espíritas
Equipe CE Gabriel Ferreira

O Cine Gabi  está de volta e a próxi-
ma  exibição  será em 2 de fevereiro
de 2018 (6a feira), às 20:15 horas.

O  filme  escolhido  é  «Minha  vida
em outra vida» (2006 - 1:33 h), que
mostra  a  história de uma americana
que lembra de uma existência anteri-
or  na  Irlanda. Baseado  em fatos re-
ais,  revela  um caso comprovado de
reencarnação.  Estão  todos convida-
dos!

02.02:  Cine Gabi
Filme a definir
Equipe CE Gabriel
Ferreira

09.02:  Pinga Fogo «As festas na
visão espírita»
Equipe CE Gabriel Ferreira

16.02:  Doutrina Espírita: uma re-
velação ao alcance de todos - 
Convidado
                                 
22.02: Tragédias Coletivas
USE Vila Maria

Retomando  nosso  ciclo de leitura,
selecionamos  a  obra  «Aconteceu
na Casa Espírita».

Participar é simples: leia  o livro  e
compareça  à reunião de discussão,
em 16 de março de 2018, 20:15 h,
sexta-feira  -  quem  não  ler,  pode
participar também.

Sinopse: O  livro reúne  relatos  de 
fatos ocorridos em  uma instituição
espírita, envolvendo seus colabora-
dores e demonstrando como somos
acompanhados e influenciados  por
espíritos desencarnados.
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Entretenimento e aprendizado

Aconteceu na
Casa Espírita

Emanuel Cristiano
Espírito: Nora

Grupo de Estudo
Em  7 de fevereiro de 2018,
quarta-feira, reiniciaremos
os grupos de estudo do Ga-
bi,  sempre  com  início   às
20  horas  (de  fev/nov), di-
retamente  nas  obras    de
Allan Kardec.

Participe e  constate as be-
lezas que  somente a fé ra-
ciocinada pode proporcio-
nar.

carona

solidária

Pratique
essa ideia

Cine

Gabi



Psicografia: fichas na recepção.
Todas reuniões com Atendimento
Fraterno e Passe.

Reuniões Espíritas para crianças e
jovens: Sextas-Feiras (20:15 h)

Grupos de Estudo (1:30 h duração)
4a. feiras (20h) - três  turmas
fevereiro a novembro

Como ajudar: Sendo voluntário - 
Tornando-se sócio:  depósitos
Banco Itaú - Ag. 4534 - C/C 00422-3

Galeria Espírita Vasículo Gomes
Acervo sobre a história do Espiritismo
e do CE Gabriel Ferreira - aberta em
dias de reuniões públicas e eventos

CAMPANHAS PERMANENTES

Alimentos
Diversos produtos para cesta básica.
Informe-se sobre os que necessitamos.

Bazar Beneficente - Brechó
Roupas, calçados, acessórios, utensí-
lios domésticos, brinquedos (em bom
estado e limpos).

Latas de Alumínio
Limpas e amassadas, por favor.

Remédios
Dentro  da validade.  Para  serem doa-
das a outra instituições.

Dança: Quarta-Feira (19 h) - a partir
de15 anos - março a novembro.

Biblioteca e Livraria Espírita
Nos dias de reuniões públicas e even-
tos. 

SERVIÇOS - PISO INFERIORREUNIÕES PÚBLICAS
Segunda-feira (9 H e 20 H)
Sexta-feiras (20:15 h)

Sugestões e críticas são sempre
bem vindas. 

Pedimos que todas as doações
sejam entregues nos dias de reuniões.

Atualidade
Fique por dentro das reuniões públicas do Gabi em 2018

Como o próprio  nome diz,  as reu-
niões públicas são espaços destina-
dos  a  receber  o público em geral,
oferecendo  acolhimento,  informa-
ções, passe e a mensagem espírita.

Vamos saber como ficarão as ativi-
dades em 2018?

Segunda-feira, 9 horas
A reunião tem 1 hora de duração,
tendo  uma  exposição  com  temas
extraídos  de  toda a Codificação e, 
ainda,  temas atuais. Todos aborda-
dos  por  expositores  variados.  Há
sempre   um   atendente  fraterno  à
disposição e passe.

Segunda-feira, 20 horas
Com , oferecetérmino às 21 horas
passe e atendimento fraterno.  Para
2018 foi elaborado um temário que
envolve todas as  obras  da  Codifi-
cação, permitindo ao público  uma
visão geral da Doutrina.

Além  da  dupla de Dirigentes, este
ano  passará  a  contar com partici-
pação de outros integrantes da área
de Doutrina do Gabi.

Sexta-feira, 20:15 horas
A reunião manterá  seu foco em te-

mas  contidos  em  todos  os  livros
assinados  pelo  Codificador  Allan
Kardec  tendo Atendimento Frater-
no  e  passe.  Porém,  terá  algumas
novidades   que,  esperamos,  possa
contar com a participação de todos.

Os   foram  sele-temas da reunião
cionados a partir  dos livros funda-
mentais do  Espiritismo,  todos   de
Kardec, com destaque para «A Gê-
nese»  e  «Revista  Espírita» -  que 
comemoram  150  e  160 anos, res-
pectivamente. Teremos um exposi-
tor convidado por mês e nas sextas
de feriado (ou ponte de feriado) fa-
emos o « », espaço paraPinga Fogo
perguntas e respostas.

Livros e filmes
Atendendo a pedidos, o Cine Gabi
e o Clube de Leitura estão de vol-
ta, agora às sextas-feiras.

O Cine Gabi ocorrerá  a cada dois

meses  e  o Clube de Leitura terá
periodicidade   trimestral.   Nessas
ocasiões,  todos  os  que desejarem
receber o passe,  deverão  solicitar
na chegada, falando com  a  recep-
ção - o mesmo vale para o Atendi-
mento Fraterno.

Estamos  selecionando  filmes que
não sejam longos com o intuito de 
não  estender  muito o  término  da
reunião  (costumeiramente de 1:30
h, no máximo).  Contudo,  por  ser
uma  ação  bimestral,  acreditamos 
que  não haverá problemas se pas-
sarmos  um  pouco desse horário.

Como sempre ocorre quando ousa-
mos inovar,  não  temos certeza do
resultado -  mas  só  há uma forma
de saber: experimentando!  Conta-
mos,  como  sempre,  com o apoio
de todos.
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É ferias: que tal uma boa
animação para se divertir?

Quem  não  gosta de  uma boa histó-
ria,  com personagens  bem  elabora-
dos que nos fazem rir e, às vezes, até
chorar?

As   animações  estão  cada  vez mais
interessantes  e  são diversão garanti-
da para a família toda.

Selecionamos algumas que, com cer-
teza, irão agradar crianças de 8  a  80
anos!

Zootopia: essa cidade é o 
bicho  (2016)

Uma coelha chamada Judy sonha  em
ser  policial,  mas sofre  em  uma  so-
ciedade  conservadora  e   preconcei-
tuosa.

Divertida Mente (2015)

Uma história complexa  que se  pas-
sa   dentro  da  cabecinha  de  Riley,
uma  garotinha que  muda de cidade
e tem que encarar o recomeço na es-
cola e de amizades.

Enfoca temas como pesadelos e res-
salta  que  todo  os  sentimentos que
existem em nós precisam  ser enten-
didos  para atingirmos  o  equilíbrio,
até mesmo a tristeza  e a raiva.  Fala
também, sobre amigos imaginários.

Sing - quem canta seus 
males espanta (2017)

O coala chamado Buster é apaixona-
do  por  música. Dono  de  um teatro
falido, cria uma  competição de can-
to para angariar fundos para seus ne-
gócios.

A disputa movimenta o mundo ani-
mal e promove a revelação de gran-
des talentos na cidade.

Festa no Céu (2014)

O enredo traz a disputa entre Ma-
nolo,  o violinista  de  música fla-
menca,  e Joaquim pelo  amor da
bela Maria.

Na busca  por sua paixão, Manolo
é picado  por  uma  cobra  e  inicia
uma jornada em uma outra dimen-
são.  Andando  pelos mundos  dos
Vivos, Esquecidos  e dos Lembra-
dos descobre que tem uma missão
a cumprir se quiser rever Maria.

Este ENCARTE integra a edição nr. 85 Outubro/Novembro de 2017) do Gabi Informa, veículo de comunicação
oficial do CE Gabriel Ferreira - cegabrielferreira.org.br - Face: Gabriel Ferreira Gabi - WhatsApp: (11) 9.9765.1881.
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O que tem de bom
nas reuniões
infantojuvenis
no DIM/Gabi

Tem aprendizado da
Doutrina Espírita

em  uma linguagem 
própria para os

mais novos.

Tem alegria,
respeito e muito

amor!
SEMPRE ÀS

SEXTAS-FEIRAS,
20:15 HORAS.


