
Ano 20  - Nº 97Outubro/novembro/dezembro - 2014

O DESPERTAR 
DO ESPÍRITO

•Editorial
•Cartão de natal
•Não estrague seu dia
•A quarta força
•Psicologia transpessoal
•Série Psicológica de Joanna de Ângelis
•Como conhecer-se

•Eurípedes Barsanulfo
•Você sabe o que é DAS?
•Cursos do ESDE para 2015
•O GAEEB e sua história
•Calendário de reuniões internas – 2015
•Vamos ECOAR juntos!

O que sentes, atrais.
O que acreditas tornase realidade.



Outubro/novembro/dezembrp - 2014
Ano 20  - Nº 97

Fundado em 2 de julho de 1994, é órgão  de  divulgação periódica, de circulação interna do Grupo de 

Assistência  Espiritual Eurípedes Barsanulfo.

Informa�vo de responsabilidade do Departamento Cultural e de Divulgação – DCD.

Ar�gos, notas, avisos, etc. enviados para publicações serão subme�dos à apreciação do Conselho 

Editorial e não  serão devolvidos.

Conselho Editorial - Eurípedes Barbosa / Melchisedeck Almeida Campos / Nélio Furtado dos Santos / Raimundo N. Leandro
Editor Responsável: Raimundo N. Leandro      Revisão desta edição: Rafael Voigt Leandro
Diagramação - Ana Cláudia Ribeiro                Arte final - Ana Cláudia Ribeiro

Que o Menino Jesus faça morada em seu coração, 
irradiandoo com sua luz e seu amor. 

FELIZ NATAL!!



O VERDADEIRO SENTIDO DO NATAL

 Natal é sinônimo de consumismo. A mídia 
nos enlouquece nessa época. E grande parte 
das pessoas se deixa influenciar por seus 
desa�nos mercan�listas. Mas o Natal ainda é a 
maior data cristã do planeta.

 Não há como separar o Natal do seu 
s ign ificado mater ia l .  É  uma data  de 
confraternização, talvez a mais importante. E 
não há como pensar em Natal sem pensar em 
presentes. 

 Não há nada de errado em festa de Natal e 
troca de presentes. Pena que o consumismo 
tenha chegado a tal ponto que muitas pessoas 
ficam frustradas por não comprarem tudo o 
que gostariam. Comprar já não é um prazer, já 
não é uma válvula de escape para desilusões 
com a vida; comprar é um dever, uma 
obrigação.

 O Natal devia ser uma data de reflexão, de 
pensarmos em Jesus, de amarmos ao nosso 
próximo. Será que estamos perdendo esse 
hábito? Não chegamos a esse ponto, mas o 
consumismo tem esfriado as relações de 
amizade... Dá-se um presente e pronto ... E 
quando não se dá o presente, fica a frustração.

 Faça sua festa, divirta-se. Mas não se 
esqueça de valorizar mais as pessoas do que os 
presentes. Não se esqueça de que a festa é 
ó�ma, mas mais importante é o que você está 
comemorando.

 Note as pessoas que estão com você neste 
Natal. Embora você possa não perceber, na 
hora da festa, você e estas pessoas estão se 

reunindo na maior festa cristã. Sim. O maior 
evento cristão do planeta.

 Se você se lembrar disso por um 
momento que seja, como espírita que é, 
provavelmente vai achar um sen�do novo 
para o Natal. Vai perceber, nem que seja por 
um momento, que você e mais alguns 
espíritos encarnados estão unidos nesta data 
não por um acaso, não para fazerem uma 
festa juntos, mas porque há fortes ligações 
entre vocês. Vocês são companheiros na 
jornada terrena.

 Procure ver o seu próximo, por um 
instante que seja, como irmão em Cristo, 
como parceiro de evolução. Se quiser e puder 
comprar tudo o que a televisão mandar você 
comprar, fique à vontade. Mas não deixe de 
lado o sen�mento, não esqueça de que não 
há nada mais importante do que o amor!

 E talvez não haja oportunidade tão boa 
para reunir pessoas que você ame ou que 
você esteja aprendendo a amar... 

 Desejamos aos trabalhadores e familiares 
do Grupo de Assistência Espiritual Eurípedes 
Barsanulfo (GAEEB), um feliz natal, rogando a 
Jesus que nos “auxilie a renascer dentro de 
nós mesmos, buscando em Ti a força para 
sermos, em Teu Nome, irmãos uns dos 
outros!”

 1  Pelo Espírito Aparecida. Súplica do Natal. In: XAVIER, 
Francisco Cândido. Antologia Mediúnica do Natal. Por Espíritos 
Diversos. FEB. Cap. 12. 
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Cartão de Natal

Fonte: Espírito Meimei. Cartão de Natal. In: XAVIER, Francisco Cândido. Antologia Mediúnica do Natal. Por Espíritos Diversos. FEB. Cap. 5..

A sua irritação não solucionará problema algum.

As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas.

Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar.

O seu mau humor não modifica a vida.

A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus.

A sua tristeza não iluminará os caminhos.

O seu desânimo não edificará a ninguém.

As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade.

As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você.

Não estrague o seu dia.

Aprenda, com a Sabedoria Divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito Bem.

Selene Zaidan Leite

A QUARTA FORÇA

“Joanna de Ângelis u�liza em seus textos, 

onde trata da dimensão superior da consciência, 

a psicologia transpessoal, ou Quarta Força.  Ela 

nos aponta a possibilidade de inserção da 

espiritualidade como dimensão legí�ma de 

nossa própria humanidade, o que nos favorece o 

processo de transformação, o processo de 

autocura e aprendizagem, nos �rando da 

obscuridade espiritual para o lugar luminoso de 

nosso ser, nos despertando do sono milenar das 

acomodações e rebeldias diante da Lei, nos 

convidando para irmos mais além, despertar a 

nossa consciência para a nossa integralidade, 

para que nossa lucidez espiritual nos 

proporcione a possibilidade de sermos melhores 

a cada dia, no processo constante de busca e 

caminhada, em direção da libertação do nosso 

espírito, para que possamos entender a 

transitoriedade da vida como processo de 

aprendizagem espiritual e não de apego a nossa 

mundaneidade.

“Joanna de Ângelis, u�lizando esta 

abordagem, enriquece e atualiza o Espiri�smo, 

pois este está sempre em consonância com o 

caminhar da ciência, filosofia e religião. Joanna 

vem trazer o seu amor por nós, através desta 

Não importa se diga que cul�vas a bondade somente hoje 

quando o Natal te deslumbra! Comecemos a viver 

com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de 

quando em quando, e aprenderemos, pouco a pouco, 

a estar com ele, com todos os instantes, tanto quanto 

ele permanece conosco, tornando diariamente ao 

nosso convívio e sustentando-nos para sempre.

NÃO ESTRAGUE O SEU DIA

2

Fonte: XAVIER, Francisco Cândido. Agenda Cristã. Pelo Espírito André Luiz. 11. ed. Brasília: FEB, 2006. Cap. 38.



abordagem psicológica que lança luz às 

profundezas dos porões de nosso inconsciente 

que se encontrava atado às sombras das culpas 

e remorsos de erros pretéritos ou atuais. 

“Com seu brilhan�smo, sendo uma 

'mulher' de vanguarda, ela inova há anos a 

doutrina espírita, com sua linguagem de base 

moral-psicológica, nos presenteando com seus 

livros, que nos levam a profundas reflexões (...)”

Quer conhecer mais sobre esse tema? 

Então, par�cipe do Encontro dos Caravaneiros, 

Obreiros, Amigos Reunidos (ECOAR) de 2015, 

que ocorrerá aqui no GAEEB entre os dias 14 e 17 

de fevereiro. Você não pode perder!

Nota da Redação: LEITE, Selene Zaidan. O que é a psicologia 
transpessoal. 2008. Monografia de conclusão de curso (Graduação 
em Psicologia). Ins�tuto de Psicologia, PUC Minas, MG. Disponível 
em:  www.psicologiaampla.com.br/selene-zaidan-leite.  

PSICOLOGIA TRANSPESSOAL
 (...) Quando Jesus disse: "Vós sois 

deuses", já convidava a humanidade para o 

despertar do potencial que existe em cada 

um de nós. O ser humano desconhece a 

força que reside dentro dele, sendo imagem 

e semelhança do Pai.

 A união da psicologia no estudo da 

mente e do comportamento do indivíduo 

ou grupo com a compreensão do espírito 

que comanda a psique será a chave para a 

busca do autoconhecimento. "Conhecereis 

a verdade e ela vos libertará", afirmou o 

Mestre da Galileia.

 O universo está em constante evolução 

e chegará um dia em que o meio cien�fico 

não poderá mais fugir da realidade do 

espírito, pois sem a aceitação da alma como 

essência de tudo, não encontrará mais 

respostas para tantos ques�onamentos.

 Dentro da literatura espírita, uma série 

de doze obras ditadas pelo espírito Joanna 

de Ângelis, psicografadas pelo médium 

Divaldo Pereira Franco, abordam com muita 

propriedade temas ligados à psicologia. A 

autora u�liza os aspectos posi�vos de cada 

uma das abordagens, à luz do espiri�smo e 

dos ensinamentos de Jesus para uma 

profunda reflexão. Segundo Joanna de 

Ângelis, o espírito é a base da psicologia 

transpessoal. Os livros: Jesus e Atualidade, 

O Homem Integral, Plenitude, Momentos 

d e  S a ú d e ,  O  S e r  C o n s c i e n t e , 

Autodescobrimento – Uma Busca Interior, 

Desperte e seja Feliz, Vida: Desafios e 

S o l u çõ e s ,  A m o r  I m b a� ve l  A m o r,  O 

Despertar do Espírito, Jesus e o Evangelho – 

À Luz da Psicologia Profunda e Triunfo 

Pessoal compõem a série.

 O espiri�smo pode contribuir para 

preencher lacunas ainda existentes na 

C iênc ia .  Fatos  inexp l i cáve is  para  o 

materialismo são explicados com riqueza de 

relatos pela doutrina espírita. Para a 

psicóloga Del Mar Franco, cada abordagem 

psicológica é des�nada a um gênero de 

problema e é também preciso que a pessoa 

observe se está alcançando evolução dentro 

da terapia, caso contrário, a mudança é 

necessária. "A psicologia transpessoal é 

indicada para as pessoas que buscam 

explicações e soluções para questões 

ligadas ao campo emocional e espiritual", 

concluiu.
Nota da Redação: Para compreendermos os benefícios da 
psicologia transpessoal no tratamento terapêutico, disponibilizamos 
aqui parte de uma entrevista da Revista Cristã de Espiritismo, edição 
nº 36 (2006), com a psicóloga Maria Del Mar Franco apresentadora do 
programa Evoluir, na Rede Boa Nova de Rádio, e diretora do Instituto 
de Psicologia Evoluir (SP). Este e outros assuntos relacionados à 
psicologia transpessoal serão estudados com mais profundidade no 
Encontro de Caravaneiros, Obreiros, Amigos Reunidos (ECOAR) 
de 2015. Você não pode perder!
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 Por meio das obras de Joanna de Ângelis, Divaldo pôde alcançar o reconhecimento não apenas 

entre os religiosos e espiritualistas, mas também em outras linhas de conhecimento, como a 

psicologia e a parapsicologia. Isso se deu principalmente em função dos livros publicados na Série 

Psicológica, onde tratou dos male�cios das fugas da realidade e enfa�zou a importância do 

autoconhecimento e auto– enfrentamento.

 A Série Psicológica foi escrita à luz dos pensamentos de Allan Kardec e de pesquisadores da 

psiquê humana, a exemplo de Carl Jung. Na referida série se encontram duas obras voltadas à 

psicologia transpessoal: Autodescobrimento (1995) e Triunfo Pessoal (2002).

 A maioria das obras escritas por Divaldo Franco sob o comando de Joanna de Ângelis almeja 

incen�var o autodescobrimento e facilitar a aplicação no dia-a-dia dos ensinamentos morais de 

amor fraterno con�dos nos Evangelhos e na Doutrina Espírita, incen�vando o leitor a enfrentar as 

dificuldades co�dianas de modo mais prá�co e o�mista.

 Na obra “Conflitos Existenciais”, Joanna de Ângelis analisa os principais conflitos do ser humano, 

as suas causas, origens e formas de terapia - inclusive, estuda as tenta�vas atuais de se preencherem 

os vazios existenciais, a exemplo de relacionamentos efêmeros por meio da Internet.
Fonte: WIKIPEDIA, a enciclopédia livre. Divaldo Pereira Franco. Psicografias de Joanna de Ângelis. 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Divaldo_Pereira_Franco. Acesso em: 22 de novembro 2014.

SÉRIE PSICOLÓGICA DE JOANNA DE ÂNGELIS

COMO CONHECER-SE

PELA DOR – A dor é teleológica e leva consigo um des�no. Por ela podemos saber o que 

fomos e, também, o que tencionamos ser. Ela é sempre posi�va; no sofrimento, estamos 

purgando algo ou preparando-nos para o futuro.

CONVÍVIO COM O PRÓXIMO – Podemos avaliar-nos, observando as reações dos outros com 

relação às nossas a�tudes.

AUTO-ANÁLISE – Não é um processo fácil, mas vale a pena porque esse caminho nos coloca 

onde devemos estar. A autoanálise fundamenta-se numa cosmovisão transcendental da vida. A 

compreensão integral do homem se apoia em três esteios fundamentais: filosófico: paz com a 

verdade; o psicológico: paz consigo mesmo; religioso: paz com o ser transcendental.

 Nota da Redação: Neste texto, procuramos colocar matéria referente à reforma ín�ma, visando, 
principalmente, nos orientar e auxiliar na árdua tarefa da transformação moral  em  busca da tão 
sonhada evolução espiritual. Para tanto, u�lizamos como referência o livro Manual Prá�co do Espírita,  
de Ney Prieto Peres, publicado pela Editora Pensamento em 1984.

As questões 919 e 919-A de O Livro dos Espíritos auxiliam-nos a 

pra�cá-la. Santo Agos�nho sugere que todas as noites deveríamos 

revisar o dia para ver como fomos em pensamentos, palavras e atos.
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EURÍPEDES BARSANULFO
Aos 38 anos, após uma vida de dedicação à caridade, em 1º. de novembro de 

1918, desencarnava em Sacramento, Minas Gerais, acome�do pela 

epidemia da gripe espanhola. 

A gripe espanhola invadira Sacramento, enlutando os lares, trazendo dor e 

sofrimento. Eurípedes fora também a�ngido. 

Os instantes finais da desencarnação do patrono espiritual do GAEEB foram 

relatados por Odilon José Ferreira, aluno de Eurípedes, que lecionava Francês e Geografia no 

Colégio Liceu Sacramentano: 

Na noite de 31 de outubro, ele me disse muito aba�do, querendo dar-me uma receita para eu 

preparar: “Odilon, raiz de… raiz de…” E foi caindo da cadeira. Ele começava a entrar em estado 

de coma, mas teve tempo para pedir um banho. A impressão era dolorosa, quando uma onda 

de esperança acalmou os corações. Eurípedes exclamou: “Graças, Pai, estou salvo!” E todos nós 

pensamos que ele estava salvo da doença, mas ele dava graças a Deus pela redenção de seu 

espírito, vindo a desencarnar ao amanhecer.

 Nota da Redação: Este texto é uma adaptação do artigo “Eurípedes Barsanulfo, os instantes finais de sua 
desencarnação”, de Izabel Vitusso, publicado no jornal espírita Correio Fraterno (SP) e disponível no site 
www.correiofraterno.com.br.

VOCÊ SABE O QUE É O DAS?

Atender às famílias incluídas na programação assistencial do GAEEB, conjugando a

ajuda material, o socorro espiritual e a orientação doutrinária, sem imposições,

visando à sua promoção social, “de modo que possa cons�tuir-se em um dos meios

para a libertação espiritual do homem, finalidade primordial da Doutrina Espírita”. 

Promover o indivíduo e a família carenciada, no aspecto bio-psico-sócio-espiritual, à

luz da Doutrina Espírita, possibilitando-lhes refle�r na grandeza da Codificação

Kardequiana e conscien�zando-os quanto às possibilidades de mudanças tanto na

vida exterior como na interior. 

Proporcionar ao frequentador do Centro Espírita “oportunidade de exercitar o seu

aprimoramento ín�mo pela vivência do Evangelho” junto aos indivíduos e às famílias

em situação de carência sócio-econômico-moral-espiritual.

O DAS conta hoje com 8 a�vidades assistenciais das quais você pode par�cipar. Basta 

acessar o site do GAEEB (www.gaeeb.org.br), verificar em qual a�vidade você tem mais afinidade 

e procurar o responsável para o contato inicial.

“A caridade é o único tesouro que se aumenta ao dividi-lo.” Cesare Cantú (escritor)

É o Departamento de Assistência e Promoção Social do GAEEB.

Quais os 
objetivos 
do DAS?



CURSOS DO ESTUDO SISTEMATIZADO PARA 2015
O Departamento de Estudo e Formação Doutrinária (DEF) informa os cursos que serão 

ofertados pelo Estudo Sistema�zado de nossa Casa em 2015:

Os cursos PROGRAMA II, III e IV não serão ofertados em 2015, tendo em vista a necessidade 
de “acertos” na escala de cursos. O PROGRAMA II retornará em 2016.  

A novidade para 2015 é o curso FUNDAMENTOS BÁSICOS DA SÉRIE PSICOLÓGICA DE 
JOANNA DE ÂNGELIS na segunda-feira, a par�r do dia 23.02.2015, de 19h45 às 21h15. O pré-
requisito para fazer este curso é ter concluído O LIVRO DOS ESPÍRITOS – 2ª PARTE.

IMPORTANTE: Aqueles que estão no ESDE em 2014 e foram considerados APTOS terão suas 

matrículas renovadas automa�camente no curso posterior. 

Os cursandos que não �veram aproveitamento plausível (INAPTOS) terão que preencher ficha 

de matrícula no mesmo curso.  

Os par�cipantes que fizeram todos os cursos estão livres para escolher aquele que irá par�cipar 

em 2015, MAS, TERÃO QUE SE MATRICULAR. Por fim, informamos que a ficha para matrícula 

já está à disposição de todos na recepção do GAEEB. 

Reiniciaremos os cursos em 07/02/2015. Contamos com a presença de todos vocês!

1.  NOÇÕES BÁSICAS DA DOUTRINA ESPÍRITA

2.  O LIVRO DOS ESPÍRITOS –  Primeira Parte

3.  O LIVRO DOS ESPÍRITOS –  Segunda Parte

4.  O LIVRO DOS MÉDIUNS –   Primeira Parte

5.  O LIVRO DOS MÉDIUNS –   Segunda Parte

6.  O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

7.  O CÉU E O INFERNO

8.  A GÊNESE, os Milagres e as Predições

9.  OBRAS PÓSTUMAS 

10.  PROGRAMA I – Livros “Nosso Lar” e “Os Mensageiros”

E
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DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL 
E EDUCAÇÃO MEDIÚNICA (DEM)

Grupo de Visitação Fraterna

Venha conhecer o Grupo de Visitação Fraterna. Funciona aos domingos pela manhã, 

no horário de 8h30 às 11h30. A a�vidade desse grupo consiste na visitação 

domiciliar a pessoas doentes, previamente selecionadas. É um trabalho agradável e 

gra�ficante, dentro dos princípios da caridade legí�ma conforme nos ensinou Jesus. 

Seja você mais um integrante dessa equipe de trabalhadores dedicados. Arranje 

tempo e entre em contato com o Diretor-Presidente ou com o Diretor do DEM para 

obtenção de maiores informações. 

BAZAR DE NATAL
O tradicional bazar beneficente do GAEEB aconteceu no dia 22 de novembro, com muitas 

variedades, sucesso de público e de vendas.

VOCÊ SABIA!

Que dos doze apóstolos de Jesus, onze �veram morte de már�r. Eles foram torturados e 
flagelados, e, por fim, �veram que enfrentar a morte por métodos de execução dentre os mais 
cruéis então conhecidos:

Pedro: crucificado; André: crucificado; Mateus: morte pela espada; João: morte natural; Tiago, 
filho de Alfeu: crucificado; Filipe: crucificado; Simão: crucificado; Tadeu: morto a flechadas; 
Tiago: apedrejado; Tomé: trespassado por uma lança; Bartolomeu: crucificado; Tiago, filho de 
Zebedeu: morte pela espada.

Judas de Kerioth foi enganado pelos sacerdotes que o induziram a mostrar o local em que estava 
Jesus a troco de 30 moedas de prata. Torturado moralmente, cometeu suicídio por 
enforcamento.

Tiago o Maior, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. Em Atos 12:2, temos a 
informação de que ele foi decapitado a mando do rei Herodes Agripa I. Clemente de Alexandria, 
um dos pais apostólicos, conta-nos detalhes de sua morte. Diz ele que ao ser conduzido ao local 
de seu mar�rio, seu acusador foi levado ao arrependimento e, caindo aos pés de Tiago, pediu-
lhe perdão. Logo após, confessou-se cristão e foi morto juntamente com aquele que antes o 
havia acusado. Juntos foram decapitados.

Fonte: FOX, John. O livro dos már�res. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora CPAD,  2003.

Esse convite é muito especial.  É para você! 



O GAEEB E SUA HISTÓRIA

ORIENTAÇÃO A TODOS OS TRABALHADORES DO GAEEB
(Trecho extraído da ATA da reunião ordinária da Diretoria Executiva, do dia 22.02.2010)

 Finalizada a discussão da matéria, o Diretor Presidente propôs o seguinte, a �tulo de 

orientação a todos os trabalhadores do GAEEB: nenhuma a�vidade, grupo ou movimento, 

mesmo que de caráter informal, pode ser criado e vir a funcionar nas dependências do GAEEB 

sem autorização do órgão competente. O pedido de autorização deve ser dirigido inicialmente ao 

diretor do departamento que �ver maior afinidade com o que es�ver sendo pretendido, cabendo 

a este dar o encaminhamento à matéria. Dependem também de autorização competente a 

apresentação e a divulgação, fora do GAEEB, de quaisquer matérias ou trabalhos produzidos no 

âmbito dos departamentos. A representação do GAEEB em órgãos ou eventos externos será, em 

princípio, de competência do Diretor Presidente ou mediante delegação deste. 

Abaixo, terceira e a quarta diretoria da Casa e seus respec�vos mandatos.

16 DE MAIO DE 1975 A 15 DE MAIO DE 1978.  

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E 
PROMOÇÃO SOCIAL (DAS) - POSTOS DE ASSISTÊNCIA 
 Funcionam aos sábados à tarde, no horário de 13h às 16h30. O GAEEB mantém dois postos em 
funcionamento: um no setor QNL, em Tagua�nga; outro na QR 317, em Samambaia. 
Ambos os postos funcionam em escolas cedidas pela Secretaria de Estado da Educação. 
As a�vidades desses postos consistem na evangelização de crianças e adultos, ministração de 
cursos de habilidades manuais para as mães, alfabe�zação de adultos, fornecimento de sopa, 
doação de utensílios em geral, roupas e calçados. 
 Os postos estão com carência de trabalhadores. Se você está com as tardes de sábado 
disponíveis, venha fazer uma visita aos postos e conhecer o trabalho ali desenvolvido.  Para 
obtenção de maiores informações, entre em contato com o Diretor do DAS ou com o Diretor-
Presidente. 

Presidente  – Nélio Furtado dos Santos

Vice-Presidente – Ricardo Porto Praça

Primeiro Secretário  – Íris Glória Neiva Praça

Segundo Secretário  – Maria Luiza Lacerda Rocha

Primeiro Tesoureiro  – Romário Pinheiro Olhoa

Segundo Tesoureiro  – Japhet Heli Giurzatto

Bibliotecária  – Izabel Cândida C. Querubim

CONSELHO FISCAL CONSELHO FISCAL

Antônio Marmo Fernandes, Carmo Simões de Lima 
e Higino Bezerra da Silva.

4ª DIRETORIA:

16 DE MAIO DE 1978 A 15 DE MAIO DE 1981.

Presidente  – Nélio Furtado dos Santos

Vice-Presidente  – Ricardo Porto Praça

Primeiro Secretário  – Íris Glória Neiva Praça

Segundo Secretário  – Maria Aparecida Paixão

Primeiro Tesoureiro  – Francisco Luiz de Carvalho

Segundo Tesoureiro  – Jacome Brito Lopes

Bibliotecária  – Joaquim Pedro Levino da Silva

Orlando Rosa de lima, Carmo Simões de Lima 

e Higino Bezerra da Silva.

3ª DIRETORIA: 



1. REUNIÕES DO CONSELHO DIRETOR:
PARTICIPANTES: Os Membros do Conselho.

Datas: 07/03; 16/05; 08/08; 07/11  –   Horário: 18h (Sábado)

2. REUNIÕES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA:
PARTICIPANTES: Diretores e Dirigentes de Reuniões.

Datas: 07/02; 04/04; 30/05; 15/08; 10/10; 21/11  –  Horário: 17h30 (Sábado)

3. REUNIÕES DA DIRETORIA COM O DIRETOR ESPIRITUAL DO GRUPO:
PARTICIPANTES: Diretores e Dirigentes de Reuniões.

Datas: 03/05; 08/11  –  Horário: 9h (Domingo).

4. REUNIÕES DO ESTUDO SISTEMATIZADO:
PARTICIPANTES: Todos os cursandos do ESDE.

Datas: 07/02 (*); 27/06 (***); 01/08 (*); 03/10 (**); 12/12 (***)
Horário: 19h15 (sábado).
Legenda: (*) Início e reinício do ESDE.

                    (**)  Estudo Cole�vo.
                  (***)  Confraternização de encerramento do ESDE.
 

5. REUNIÕES COM OS MONITORES:
PARTICIPANTES: Todos os Monitores do ESDE.

Datas: 07/02; 25/04; 20/06; 01/08; 19/09; 05/12    –    Horário: 18h (Sábado).

6. REUNIÕES DE DESOBSESSÃO (QUINZENAIS):
PARTICIPANTES: Médiuns designados para esse fim. Horário: 20h (segunda-feira)
  Datas: 05/01; 19/01; 02/02; 16/02; 02/03; 16/3; 30/03; 13//04; 27/04; 11/05; 25/05; 
08/06; 22/06; 06/07; 20/07; 03/08; 17/08; 31/08; 14/09; 28/09; 12/10; 26/10; 09/11; 23/11; 07/1

7. DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE NATAL:
PARTICIPANTES: Todos os trabalhadores em a�vidade.
Data: 12/12/2015    –    Horário: 08h (Sábado).

8. INTERRUPÇÃO DOS TRATAMENTOS ESPIRITUAIS:
Atendimento Fraterno – encerramento: 11/12/2015 (sexta-feira).
Reinício: 08/01/2016 (sexta-feira).

IMPORTANTE: As reuniões de segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras rela�vas 
à desobsessão, passes e palestras (noturnas/diurnas), funcionarão normalmente. Não haverá 
reunião nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2015 e 1º de janeiro de 2016.

10. OUTRAS ATIVIDADES:
ATIVIDADE                    REINÍCIO     ENCERRAMENTO
Evangelização Infanto-juvenil .................... 07/02/2015  12/12/2015
Mocidade Espírita Raphael Thoms ............ 08/02/2015  13/12/2015
Preparo e Cozimento da Sopa ...................  07/02/2015        12/12/2015
Postos de Assistência (reuniões normais)... 07/02/2015  12/12/2015
ECOAR (sáb. 19h, demais dias: 14h) ........ 14/02/2015  17/02/2015
Equipe de Atendimento Fraterno ............... 09/01/2015  11/12/2015
Equipe de Tratamento ................................ 07/01/2015  11/12/2015

CALENDÁRIO DE REUNIÕES INTERNAS 2015CALENDÁRIO DE REUNIÕES INTERNAS 2015



Visite o site do GAEEB e saiba mais!

A programação do ECOAR 2015 já está 

fechada. No dia 14.02, a palestra de 

abertura será feita pela conhecida 

oradora espírita Sandra Ventura, que 

abordará o tema central do encontro: 

Joanna de Ângelis e o despertar do 

espírito. Seu carisma prenderá a 

atenção de todos, como tem acontecido 

nas vezes em que veio ao GAEEB.

No domingo (15.02), estará também 

conosco Carlos Campe�, diretor de 

comunicação da Federação Espírita 

Brasileira (FEB), que desenvolverá o tema Autoconhecimento, base da reforma 

ín�ma. Logo após sua explanação, responderá a perguntas dos par�cipantes sobre 

o tema desenvolvido.

 Completando, então, os oradores do ECOAR 2015, teremos na segunda-feira 

(16.02) a palestra intera�va do nosso irmão LELIS DOURADO, com o tema 

Encontro com a paz e a saúde, conquista da 

consciência e a busca da iluminação 

interior. 

Na terça-feira (17.02), teremos palestra 

intera�va de nosso irmão M A U R O 

GLEISSON, conhecido no GAEEB pelo 

excelente trabalho desenvolvido junto aos 

jovens da Casa, que falará sobre o tema 

Encontro com a harmonia, conflitos do 

co�diano, o ser humano perante si mesmo. 

Com certeza, você não irá perder esse 

grande momento!

VAMOS ECOAR JUNTOS!

 DO ESPÍRITO

E O DESPERTAR
Joanna de Ângelis


