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20 anos de Harry
Potter: o que

podemos aprender?
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69 anos de vida
do Gabi: vamos

comemorar?
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Arraiá do Gabi:
bom por demais,

sô.
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     abe  aqueles momentos  de  difi-
culdades em  que sentimos vontade
de ter um colo para nos proteger de
todas  os  medos  e  incertezas  que
sentimos?

Pos é,  todas as pessoas passam por 
períodos assim. E, se  o  motivo va- 
ria de pessoa para pessoa,  o desejo 
de todos que vivem a situação é um
só:   ver  solucionados  os  desafios
trazidos pela vida.

Uma vez que cada pessoa tem uma
forma de  pensar, a busca por  solu-
ções muda  de indivíduo para  indi-
víduo.  Contudo,  é  muito  comum
que  as  dificuldades  despertem no
ser humano a busca pela fé.

A diversidade de religiões e doutri-
nas é muito grande e, certamente, a
pessoa  encontrará  aquela que  me-
lhor atenda seus objetivos, se assim
o desejar.

Entre as opções existentes a Doutri-
na  Espírita  (codificada  por  Allan
Kardec através de pesquisas  sérias,
onde usou a comunicação mediúni-
ca para obter respostas às perguntas
que elaborou) é, sem dúvida,  a que
se diferencia por  oferecer  a  fé  ra-
ciocinada. Em  outras  palavras, ela
caminha  lado  a  lado  com  o  bom
senso  para  esclarecer  o homem e,
dessa  forma,  dar-lhe condições de
viver de forma plena e consciente.

Como o Espiritismo pode nos au-
xiliar a viver melhor e mais feliz

Para os que imaginam que o auxílio
proporcionado  pela Doutrina Espí-
rita vem de «conversa» com Espíri-
tos desencarnados  ou  com  algum 
tipo  de   «magia»  proveniente   do
contato   entre  mundo  material   e

espiritual, esclarecemos que não  é
esse o caminho.

O  Espiritismo  não oferece fórmu-
las miraculosas e o tempo que suas
informações  levam para  florescer,
nos  corações  onde sua  semente é
lançada, varia entre as pessoas.

Ele nos  proporciona  conhecimen-
tos elevados  e  altamente transfor-
madores sobre o que é Deus; liber-
dade; igualdade; consequências de
nossas  escolhas;   pluralidade  das
existências; vida após a  morte; in-
fluência dos  espíritos  desencarna-
dos em nossa vida e muito mais.

De  posse  desse  conhecimento   e,
principalmente, da prática dele  em
nosso cotidiano surge a transforma-
ção que tanto buscamos - e que, re-
petimos,  não  surge  magicamente,
mas de um esforço pessoal.

Dessa  mudança  individual   surge
uma nova maneira de  nos  relacio-
nar com  as pessoas, de  encarar os
desafios, surge uma nova forma de
viver. Nasce um  novo ser humano:
mais maduro, mais forte, mais fra-
terno, mais feliz - independente de
tudo que houver a nossa volta.

Eis o que o Espiritismo pode fazer
por nós!

Em momentos conturbados como o que vivemos
a Doutrina Espírita tem muito a nos oferecer
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Entusiasmo e alegria são
as melhores respostas para

tempos difíceis

Não dá  para negar que  estamos  pas-
sando por tempos difíceis. Isso é algo
que  notamos  nos  rostos das pessoas,
nas matérias jornalísticas, nas conver-
sas  que  ouvimos  nos  mais  diversos
lugares (banco, ponto de ônibus, etc).

Mas o que devemos  fazer? Nos entre-
gar ao  pessimismo  e à desesperança,
buscar  soluções  supostamente mági-
cas e imeditas?

Temos, ainda,  a  companhia  uns  dos
outros  para  nos  fortalecer, entusias-
mar e  deixar o  caminho mais leve  e
alegre.  Sensações  positivas  que  en-
contramos no aconhego do Gabi e nas
atividades que ali compartilhanos!

Certamente que  não. Temos a mensa-
gem espírita a nos  oferecer esclareci-
mentos que  tornam  menos pesado  o 
fardo   que   precisamos   carregar    e
aprender -  já  que  todas as experiên-
cias que passamos são aprendizado.

Realizada  em 3 de junho de 2017, na
EMEI  Eduardo  Carlos  Pereira,  Vila
Maria, a Festa Junina do Gabi,  nova-
mente  foi  excelente.  Teve  comida e 
música típicas, dança (com  quadrilha
para todos), brincadeiras e a participa-
ção dos amigos  dos Centros Espíritas
Estudantes do  Evangelho, Evangelho
em Ação e Luz e Verdade.

Que venha o próximo arrariá, sô. Nóis
num vê a hora de se diverti di novo!

Eita Arraiá bão, sô!

Registro

Galera do Gabi reunida durante Festa Junina:
alegria e união são preciosos recursos para vivermos mais felizes.

Visite nosso site: cegabrielferreira.org.br

Facebook: Gabriel Ferreira Gabi

WhatsApp: (11) 9.9765-1881



Doutrina Espírita ao alcance do
público infantojuvenil!

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

JULHO
(sexta-feira, 20:15 horas)

AGOSTO
(sexta-feira, 20 horas)

JULHO
(segunda-feira, 9 e 20 horas)

29.07 (20 H):  Ética e Responsabi-
lidade - Expositor Convidado

21.08 (09 H): Gabi: um pouco de
história - Equipe CEGF

28.08 (20 H): Liberdade para os
filhos -  Expositor Convidado

AGOSTO
(segunda-feira, 9 e 20 horas)

17.07 (09 H): Intervenção dos
Espíritos no mundo corpóreo
Niva Silva

04.08:  Reciclando ideias

11.08:  Autismo e Espiritismo
Sério Ramos de Faria

18.08: Sociedade e progresso à luz
do Espiritismo - Jeferson Betarello

25.08: Os Espíritos e nós
USE Vila Maria 

Bazar Beneficente do Gabi:
sempre uma boa compra. 

Participe! Próximo: 10.06.17

Bazar Beneficente do Gabi:
sempre uma boa compra. 

Participe! Próximo: 10.06.17

12 de agosto de 2017 (sábado), 18 H

Jantar (estrogonofe - R$ 5,00/pessoa)
adquira seu convite na recepção

Apresentação
Cia de Dança Gabi

07.07: O Bem e o Mal
Pedro Nakano

14.07: A família na formação da
Cidadania - Osmar G. Maciel

21.07: O trabalho dignifica a exis-
tência - Osmar Fantinato

28.07: Reconstruindo caminhos
USE Vila Maria

Visite nosso site: www.cegabrielferreira.org.br

Facebook: Gabriel Ferreira Gabi

WhatsApp: (11) 9.9765-1881



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
Há 20 anos um livro sobre bruxos começava sua trajetória de sucesso:

Harry Potter encantou e encanta leitores de várias idades
A  escritora  inglesa J. K.  Holling não 
poderia imaginar que uma ideia nasci-
da em  uma viagem  de trem se  trans-
formaria em um dos maiores  fenôme-
nos literários de todos os tempos.
 
Traduzida  para 79  idiomas, a saga do
bruxinho  Harry  Potter (que não sabia
ser  um  bruxo  e  vivia  infeliz com os
tios  que  o  mal tratavam)  já   vendeu  
450 milhões de cópias em todo o mun-
do (somando  os  7  livros da  coleção),
virou 8  filmes e tornou  a  autora  mi-
lionária.

Após  ser  rejeitado  por 10 editoras, o
primeiro   volume   (Harry  Potter  e  a 
Pedra Filosofal) foi  lançado em 26 de
junho   de  1997   e   instantaneamente 
caiu  no  gosto dos leitores de todas as
idades - esse é, aliás, um caso  raro  de
livro que é lido  por  pais  e filhos com
o mesmo prazer.

Do que trata a saga Harry Potter
Cada um dos 7 livros mostra o período
de  um  ano  na mais tradicional escola
de bruxaria, Hogwarts, acompanhando
a entrada  de Harry -  quando ele rece-
be a carta de admissão, descobre que é
um bruxo e,  aos  poucos, vai tomando
conhecimento de sua própria história.

Ao longo  do  tempo,  os  personagens
vão  crescendo (em idade e em maturi-
dade) e  aprendem a  dominar a magia,
enquanto  mergulham em aventuras só
possíveis em um ambiente fantástico.

Porque a obra  faz tanto sucesso?
Para  começar porque é muito bem es-
crito, cativando o leitor desde a primei-
ra  página  - é difícil largar a história e
                              quando  o  fazemos,
                              contamos  as  horas
                              para voltar  a  ler  e
                              fazer  novas  desco-
                              bertas.

                              Os personagens são
                              outro  bom   motivo
                              para  não desgrudar
                              da obra. Muito bem
                              construídos, nos le-
                              va a amá-los,  ou  o
                              contrário, imediata-
                              mente. Na verdade,
                              eles parecem reais.

O palco  principal das histórias é a es-
cola  de bruxaria Hogwarts, facilitan-
do  a  identificação  dos  mais  jovens
que estão em idade escolar.

O  livro também encerra muitas lições
positivas como: amizade, valor do co-
nhecimento  e  do trabalho em equipe,
da confiança. Da  mesma  forma mos-
tra que a vida traz dor, mas que é pos-
sível  superá-la  através  das  escolhas
certas e com apoio dos que nos amam.

A saga demonstra, acima de tudo, que
viver é conviver com o bem  e  o  mal,
com  o  certo  e  com o  errado,  sendo
necessário   avaliar  as  consequências 
de  nossas  escolhas - e  conviver com 
elas  após decidirmos o caminho a se- 
guir. Ensina, enfim, que perseverar no
caminho do bem exige muita determi-
nação e coragem!

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



Gabi Informa é uma publicação bimestral coordenada pelo Departamento de Infância e Mocidade (DIM) do
Centro Espírita Gabriel Ferreira, com supervisão dos Educadores Espíritas (DIM/CEGF) e de Jornalista profissional.

oficina de sucata  oficina de culinária  brincadeiras. .

Todas as sextas-feiras de julho

(7, 14, 21 e 28.07.2017), 20/21:30 H

Informações e inscrições:
no Gabi ou pelo

WhatsApp: (11) 9.9765.1881
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GABI

1948-2017:
69 anos

12 de agosto de 2017
Sábado, 18 horas

Cia de Dança Gabi
Jantar (adquira seu convite)

Vamos festejar os 69 anos
do CE Gabriel Ferreira
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Facebook: Gabriel Ferreira Gabi - WhatsApp: (11) 9.9765.1881

Este ENCARTE integra a edição nr. 83 (Julho/Agosto de 2017) do Gabi Informa, veículo de comunicação
oficial do Centro Espírita Gabriel Ferreira.
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