
Amélie Boudet:
a grande dama
do Espiritismo
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Um homem chamado Jesus
    esus é, sem dúvida, a figura ma-
is conhecida da história do planeta.
Tanto é que grandes pesquisadores,
muitos  deles  ateus, têm feito des-
cobertas  interessantes  sobre  esse,
que  segundo  o  Espiritismo,  foi o
Espírito  mais  elevado  a habitar  a
Terra. Nesta  edição, Gabi Informa
traz algumas delas.

Existência
A ciência confirma: Jesus realmen-
te existiu. De acordo com eles,  re-
latos  de diferentes autores, muitos
deles que não se conheceram, rela-
tam fatos semelhantes de sua vida.

Aparência
Um cientista especializado na área
forense, o britânico Richard Neave.
com base em crânios do século I  e
softwares  de  modelagem  3D,  re-
constituiu o rosto de  um adulto  tí-
pico  do tempo  de Jesus. O resulta-
do  foi  um rosto  bem diferente do
que comumente conhecemos  (veja
ao lado).

Profissão
O historiador Johm Crossan afirma
que  ele pode ter sido carpinteiro e,
também,  uma espécie de pedreiro.

Julgamento
Arqueólogos localizaram o palácio
de Herodes,  apontado como  palco

Um homem chamado Jesus
J do julgamento de  Jesus.  Ali  foi  o

ponto de partida para a dolorosa fa-
se final de sua vida.

A cruz
Uma tábua pregada em uma árvore
na horizontal, foi o  local usado pa-
ra  colocar Jesus, formando  a  cruz
mais conhecida da história. Segun-
do os pesquisadores essa era  a for-
ma usada para prender os condena-
dos.

Nascimento
A data real do nascimento de Jesus  
não  é  conhecida,  mas acredita-se 
que o 25  de dezembro  foi escolhi-
para  se contrapor à  principal festa
dos romanos. 

Estudar a vida do Cristo é algo po-
lêmico porque envolve ciência e fé.
Porém, como  o  Espiritismo cami-
nha lado a lado com a ciência, pes-
quisas são sempre bem vindas.

Jesus: nosso
 melhor presente

Jesus: nosso
 melhor presente

Natal, época de confraterniza-
ções,  fraternidade,  família   e
alegria.

Momentos de refletir e avaliar
o  período  que  se  encerra   e,
também,  de  projetar    novos
planos para o futuro que bate
à porta.

O CE Gabriel  Ferreira  agra-
dece a todos os  colaboradores
e amigos por  mais uma  etapa 
cumprida  e  deseja  um Natal
de  amor  e  um  ano  novo  de
muitas realizações e fé.

Que a mensagem de Jesus es-
teja  presente a cada instante
de nossas existências!



2018: 70 anos de Gabi

O próximo ano,  2018,  traz uma cele-
bração especial para nossa  Casa Espí-
rita: sete décadas de fundação.

Ao  longo  desse  período,  uma  linda
história  foi - e continua sendo - cons-
truída. Muitas pessoas passaram  pela
instituição, se doaram, receberam...

Trabalhos foram realizados, alguns se
foram,  outros  se  transformaram e al-
guns  permaneceram, em um processo
natural a que toda  instituição  espírita
está subordinada.

Caminhamos  para  esta  data  especial 
com muita alegria  e  a certeza de  que
há muito a ser feito  e  de que precisa-
mos continuar  unidos  em prol do ob-
jetivo  maior,   que  é  trabalhar para a 
Casa e a Causa Espíritas.

Começamos  esse  processo  cuidando
da  parte  externa  do  Gabi.    Pintura,
consertos,  restauro  de  móveis,  plan-
tas... tudo com o intuito de deixar nos-
so  Centro  aconchegante e  agradável
para todos que, de alguma forma, tem
no Gabi o local de esclarecimento, re-
fazimento,   amizade...  um  local  que 
mora no coração!

A  Biblioteca  Pública  da  Vila  Maria
recebeu a Feira Cultural Espírita 2017,
realizada pela USE Vila Maria.

A   programação  teve  palestra   sobre
educação, «160  anos  de  O Livro dos
Espíritos»,   oficinas  de  história   em
quadrinhos, livros, vídeos sobre leitu-
ra,  música  clássica (com  o pianista e
regente Bruno Thadeu e a cantora líri-
ca Nicole Teixeira).

Um dos  momentos mais  emocionan-
tes da tarde foi a homenagem ao com-
panheiro  Dagoberto  Laurito,   desen-
carnado     em  
abril deste ano. 
Além  de   um
ideo, a equipe
usou suspensó-
rios,  acessório
muito   amado
por Dago.

Foi uma ocasi-
ão bem especi-
al,  na  compa-
nhia de amigos
e  da  Doutrina
Espírita.    Que 
venha 2018!

15a FEICULTE deixou 
saudades ... e emoção!

Registro Visite nosso site: cegabrielferreira.org.br

Cristaleira que foi do Gabi nos
anos 80, recuperada

e restaurada.

Facebook: Gabriel Ferreira Gabi

WhatsApp: (11) 9.9765-1881
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Doutrina Espírita ao alcance do
público infantojuvenil!

Reuniões Espíritas para crianças e jovens:
sextas-feiras, das 20:15 às 21:30 horas

NOVEMBRO
(sexta-feira, 20:15 horas)

DEZEMBRO
(sexta-feira, 20 horas)

NOVEMBRO
(segunda-feira, 9 e 20 horas)

04.12 (20 H):  Paulo de Tarso e  as
manifestações espíritas - Convidado

04.12 (09 H): O Natal na visão 
espírita - Equipe CEGF

11.12 (20 H): O Natal na visão 
espírita - Equipe CEGF

DEZEMBRO
(segunda-feira, 9 e 20 horas)

27.11 (09 H): Os milagres à luz do 
Espiritismo - Equipe CEGF

03.11: Pinga Fogo
Equipe CE Gabriel Ferreira

10.11: Liberdade com Responsabi-
lidade - Jacira Silva

17.11: Poder do amor
Adonay Fernandes

24.11: Todos merecem a felicidade
USE Vila Maria

Segunda Noite do Hambúrguer

Prepare-se para a II Noite do Ham-
búrguer do  Gabi,  em 11.11.2017,
19 h. O convite  individual  sai  R$
15,00,  com  direito a  hambúrguer 
caseiro (carne ou vegetariano), fri-
tas  e refri.

E  para deixar  a  festa  ainda  mais
animada,  o evento  terá  ambienta-
ção nos anos 50, época de vestidos
rodados,  rabos  de  cavalo (para as 
meninas) e jeans e camiseta branca
(para os meninos).    E,   claro,   de
muito rock n roll! Vista-se a caráter
e participe!

01.12:  O Consolador Prometido
Ana Maria de Souza

08.12:  CONFRATERNIZÃO
com Cia de Dança Gabi

15.12:  Reunião de Vibração 
Equipe CEGF
                                 
22.12: O Natal em nossas vidas
Ivani Oliveira

29.12: Um novo tempo
Alda Sandrim 

Bazares e Confraternização

Bazar Beneficente
Os  últimos  bazares  do ano costu-
mam ser  os  mais concorridos, por
isso doações são bem vindas, assim
como o trabalho no dia de vendas.
Sempre às 10 h,  os  bazares  serão
em 11.11.2017 e 09.12.2017.

Confraternização do Gabi

08.12.2017 - 20:15 horas
com apresentação da
Cia de Dança Gabi

Vamos comemorar mais um
 ano de atividades.

Pedimos que tragam um
prato de doce ou salgado
e, claro, muita alegria!

Facebook: Gabriel Ferreira Gabi

WhatsApp: (11) 9.9765-1881

Visite nosso site: www.cegabrielferreira.org.br

Sugestões são bem vindas

O  Gabi   aguarda  sugestões  para
sua programação em 2018.

Temas para palestras, expositores,
seminários, eventos, estudo... qual
sua  ideia para tornar o Gabi ainda
melhor?

Envie  para  nós  pelo  WhtasApp
(11)   9.9765.1881,   pelo   e-mail
cegabrielferreira@yahoo.com.br
ou    pessoalmente,  com  um   dos
Dirigentes.

Liberdade

Responsabilidade



REUNIÕES PÚBLICAS
Segunda-feira (9 H e 20 H)
Sexta-feiras (20:15 h)

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

SERVIÇOS - PISO INFERIOR

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. 

CAMPANHAS PERMANENTESSERVIÇOS - 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
Ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher

Quem vê a imagem acima pode pensar
que  Amélie  Gabriele  Boudet,  a  Sra.
Allan Kardec, era uma mulher submis-
sa  ao  esposo,  que  cuidava da casa  e
não   desempenhava  nenhuma   tarefa
além daquelas do lar.

Grande equívoco. Amélie foi uma mu-
lher muito à frente do seu tempo.

Nascida  em 23 de novembro de 1795,
na França,  estudou com afinco, desde
cedo  demonstrando seus dotes intelec-
tuais.

Diplomou-se  professora - equivalente
ao  magistério,  para  alfabetização  de
crianças -  e  foi também professora de
Belas Artes.

Escritora, publicou livros de poesia  e
de artes. Imersa no meio cultural, co-
nheceu  o  professor  Hypollite  Léon
Denizard Rivail - mais tarde mundial-
mente conhecido por Allan Kardec -,
com quem se casou em 6 de fevereiro
de 1832.

Uma escola inclusiva
Juntos, o casal Kardec criou uma ins-
tituição  de  ensino onde  reservavam
parte das vagas  para famílias  menos
abastadas  e  para  meninas. O ensino
para  meninas  não  era  prioritário,  à
época,  mas  os  professores  acredita-
vam ser essencial que as mulheres, da
mesma  forma que os meninos, tives-
sem acesso ao estudo.

Apoio às pesquisas espíritas
Quando Kardec iniciou  seu  trabalho

que resultou na Codificação Espírita -
livros  que  formam  os  fundamentos
espíritas - teve em sua esposa a incen-
tivadora maior.

A partir do momento  que  a Doutrina
Espírita  passou  a  ser conhecida, era
em  sua  casa  que  recebiam  pessoas
dos  mais variados  perfis e lugares. E
era  Amélie a se desdobrar para a boa
recepção dos convidados.

Acompanhou  o  marido  nas  viagens
para  conhecer  outros  companheiros
de ideal, cuidou dele, deu amparo...

Após o desencarne de Kardec, foi ela
a defender o precioso legado do espo-
so. Foi  desrespeitada (por ser mulher
e idosa),  mas  não  esmoreceu. Ficou
firme até o dia de seu desencarne, em
23 de janeiro de 1883.

Amélie Boudet, grande dama  do  Es-
iritismo,  nossa gratidão  por seu belo
trabalho  e  por  todo  seu  empenho e
respeito  à  Doutrina  que  tanto  ama-
mos!

Entre em contato conosco:
no Facebook:
Gabriel Ferreira Gabi

no WhatsApp:
(11) 9.9765.1881

Visite nosso site: cegabrielferreira.org.br

Facebook: Gabriel Ferreira Gabi

WhatsApp: (11) 9.9765-1881
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Natal é amor, esperança e fraternidade.

Época de recordar a bela mensagem de Jesus,

vivenciando-a em cada dia do novo ano.

Boas Festas!

Natal  é  época
de comemorar a vida,

espalhar amor e
semear a esperança. 

Natal é aniversário de 
Jesus, nosso melhor

presente.

Boas Festas!

Cartões de Natal

Um dos grandes hábitos natalinos é
a  troca  de  cartões, tradição criada
em 1843 pelo inglês John Horseli.

Por sabermos que essa é uma práti- 

ca  muito   apreciada  por   todos,
Gabi Informa Jr oferece dois mo-
delos para  que você recorte e en-
vie para familiares ou amigos.

Boas Festas a todos!
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