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Fique atento às inscrições para os cursos de Espi-

ritismo que começam no primeiro trimestre de 2012. In-

formações nesta edição, quadro de avisos ou na recepção. 
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Em sistema de plantão, o Grupo Espírita Batuíra 

abre suas portas neste � m de ano. Con� ra o que 
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janeiro de 2012.
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no Lar. Conheça os objetivos, livros que podem ser es-

tudados, funcionamento passo a passo e alguns cuidados 

especiais.
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Roque Junior, ex-jogador da seleção brasileira, conversa 

com jovens do bairro de Vila Brasilândia, num encontro pro-

movido pela equipe da Família Assistida do Núcleo Assis-

tencial Dona Aninha. Roque fala de sua experiência pro� s-

sional, destacando alguns valores como fatores de sucesso.
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Grupo Espírita Batuíra promove a quinzena 

do DVD de � lmes espíritas ou com extras espíritas, no 

período de 20/11/11 a 04/12/11, em parceria com a Ver-

sátil Home Video. Promoções incríveis e uma excelente 

opção para presentear um amigo.  
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Editorial
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Não vos afadigueis por possuir 
ouro, ou prata, ou qualquer outra 
moeda em vossos bolsos. Não pre-
pareis saco para a viagem, nem 
dois fatos, nem calçados, porquan-
to aquele que trabalha merece sus-
tentado. Ao entrardes em qualquer 
cidade ou aldeia, procurai saber 
quem é digno de vos hospedar e 
� cai na sua casa até que partas de 
novo.  – Mateus, cap. X, vv. 9 e 10. 
Naquela época, nada tinham de 
estranho essas palavras que Jesus 
dirigiu a seus apóstolos, quando 
os mandou, pela primeira vez, 

anunciar a Boa-Nova. Estavam de 
acordo com os costumes patriar-
cais do Oriente, quando o viajor 
era sempre acolhido na tenda. 
Mas, então, os viajantes eram ra-
ros. Entre os povos modernos, 
contudo, o desenvolvimento da 
circulação criou costumes novos. 
Os dos tempos antigos somente 
se conservam em países longín-
quos, onde ainda não penetrou 
o grande movimento. Se Jesus 
voltasse hoje, já não diria a seus 
apóstolos: “Ponde-vos a caminho 
sem provisões.”

A par do sentido próprio, essas pa-
lavras guardam um sentido moral 
muito profundo. Proferindo-as, 
Jesus ensinava a seus discípulos 
que con� assem na Providência 
Divina. Ao demais, eles, nada tra-
zendo consigo, não despertariam 
a cobiça nos que os recebessem; 
isso era um meio de distinguirem 
dos egoístas os caridosos...

Extraído de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, cap. XXV, itens 9/11, 

Allan Kardec.
Geraldo Ribeiro / Editor

Pelo nosso calendário, 25 de dezembro é a data mag-
na. Entretanto, nem sempre nosso coração se associa 
a ela como seria desejável. Estamos quase sempre dis-
tantes da simplicidade e humildade que caracterizam 
o homem de bem.  
O cenário atual parece contrariar o sentido da data: 
mesa farta, carne e bebida abundantes e conversa por 
vezes inapropriada.  
Ao comemorar o aniversário de Jesus, em vez de re-
cebê-Lo, preferimos abrir as portas para o Papai Noel, 
que entra com seu uniforme vermelho, longas barbas, 
ar triunfante, cheio de prosa e distribuindo presentes 
à vontade. 
Diante disso, é urgente supliquemos a presença de Je-
sus em nosso lar. Permitamos que Ele entre em nossa 
casa e o abracemos com todo o amor, oferecendo-lhe 
o que temos de melhor. Para meditar sobre o nasci-
mento de Jesus, segue a poesia do Espírito Carmen 
Cinira, extraída do livro À Luz da Oração, F. C. Xavier.

Folheando o Evangelho

Não vos afadigueis pela posse do ouro

Natal
Súplica de Natal

Senhor, Tu que deixaste a rutilante esfera
Em que reina a beleza e em que fulgura a glória,

Acolhendo-Te, humilde, à pátria merencória
Do mundo estranho e hostil em que a

sombra ainda impera;

Tu que por santo amor deixaste a primavera
Da luz que Te consagra o poder e a vitória,

Enlaçando na Terra o inverno, a lama e a escória
Dos que gemem na dor implacável e austera...

Sustenta-me na volta à escura estrebaria
Da carne que me espera em noite rude e fria,

Para ensinar-me agora a senda do amor puro!...

E que eu possa em Teu nome abraçar, renovada,
A redentora cruz de minha nova estrada,

Alcançando contigo a ascensão do futuro.

Geraldo Ribeiro / Editor



Diálogo com os Espíritos

P. Cabe aos Espíritos fazerem 
alguma outra coisa, que não 
seja melhorarem-se pessoal-
mente? 
R. Concorrem para a harmonia do 
Universo, executando as ordens 
de Deus, cujos ministros eles são. 
A vida espírita é uma ocupação 
contínua, mas que nada tem de 
penosa, como a vida na Terra, por-
que não há fadiga corporal nem 
as angústias das necessidades.

P. Os Espíritos inferiores e im-
perfeitos também desempe-
nham função útil no Universo?
R. Todos têm deveres a cumprir. 
Para a construção de um edifício, 
não concorre tanto o último dos 
serventes de pedreiro como o ar-
quiteto?

P. São permanentes para cada 

um e estão nas atribuições ex-
clusivas de certas classes, as 
funções que os Espíritos desem-
penham na ordem das coisas?
R. Todos têm que percorrer os di-
ferentes graus da escala, para se 
aperfeiçoarem. Deus, que é justo, 
não poderia ter dado a uns a ciên-
cia sem trabalho, e a outros só a 
adquirirem com esforço.

P. Já não tendo o que adqui-
rir, os Espíritos de ordem mais 
elevada se acham em repouso 
absoluto ou também eles têm 
ocupações?
R. Que quererias que eles � zes-
sem na eternidade? A ociosidade 
eterna seria um eterno suplício.

P. São incessantes as ocupações 
dos Espíritos?
R. Incessantes, sim, atendendo-se 

a que sempre são ativos seus pen-
samentos, porquanto vivem pelo 
pensamento... Essa mesma ativi-
dade lhes constitui um gozo, pela 
consciência que têm de ser úteis.

P. Há Espíritos que se conservem 
ociosos, que não se ocupem em 
coisa alguma útil?
R. Há, mas esse estado é tempo-
rário e dependendo do desen-
volvimento de suas inteligências. 
Há, certamente, como há homens 
que só vivem para si mesmos. Pe-
sa-lhes, porém, essa ociosidade e, 
cedo ou tarde, o desejo de progre-
dir lhes faz necessária a atividade 
e felizes se sentirão por poderem 
tornar-se úteis...

Extraído de O Livro dos Espíritos, 
q. 558/564, Allan Kardec.

Das ocupações e missões dos espíritos (I)
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Estamos nos aproximando do � m 
do ano. Em dezembro teremos a 
95ª Distribuição Semestral de ali-
mentos, roupas, calçados e brin-
quedos para as crianças.
A programação prevê para o dia 
10 de dezembro, sábado, das 9h 
às 11h, o trabalho de empacota-
mento dos produtos recebidos a 
granel. No dia 11, domingo, das 
08 às 11h, será feita a entrega 
dos kits às famílias selecionadas 
pelo departamento da família 
assistida.
Você está convidado! Ao compa-
recer, leve seu entusiasmo e sua 
boa vontade de servir. 

Agende-se!
Distribuição Semestral

O que abre neste � m de ano no GEB
Comportamento

A diretoria executiva do GEB apro-
vou em sua reunião ordinária de 
outubro, o funcionamento da Casa 
em regime de plantão, no perío-
do compreendido entre 23 de de-

zembro de 2011 e 01 de janeiro de 
2012. É importante lembrar que 
nos últimos anos a Casa mantinha-
-se fechada nesse período. 
Observe o que vai funcionar.

Data Horário O que funciona

23 de dezembro, 6ª feira.   14 às 19h  Livraria, orientação fraterna e passes.

24 de dezembro, sábado.   ......................................................................................................................  Fechado.

25 de dezembro, domingo.   .................................................................................................................  Fechado.

26 de dezembro, 2ª feira. 14 às 19h Livraria, orientação fraterna e passes.

27 de dezembro, 3ª feira. 14 às 19h Livraria, orientação fraterna e passes.

28 de dezembro, 4ª feira. 14 às 19h Livraria, orientação fraterna e passes.

29 de dezembro, 5ª feira. 14 às 19h Livraria e atendimento.

30 de dezembro, 6ª feira. 14 às 19h Livraria, orientação fraterna e passes.

31 de dezembro, sábado.   ......................................................................................................................  Fechado.

01 de janeiro, domingo.   .........................................................................................................................  Fechado.



Introdução
...Assim, também, é o lar diante do 
mundo. O berço doméstico é a pri-
meira escola e o primeiro templo 
da alma... A paz do mundo começa 
sob as telhas a que nos acolhemos. 
Se não aprendemos a viver em paz, 
entre quatro paredes, como aguar-
dar a harmonia das nações? Se não 
nos habituarmos a amar o irmão 
mais próximo, associado à nossa 
luta de cada dia, como respeitar o 
Eterno Pai que nos parece distante?
Extraído do livro Jesus no Lar, Néio 
Lúcio, psicogra� a de F. C. Xavier.
«Onde estiverem duas ou mais pes-
soas reunidas em meu nome, eu 
estarei entre elas.» Jesus. - Mateus, 
cap. 18, v. 20.

Conceito
O Evangelho no Lar é um encon-
tro semanal da família, no qual se 
estuda o Evangelho de Jesus à luz 
da Doutrina Espírita. Por família 
devemos entender os pais e os � -
lhos; um destes e os � lhos; pesso-
as que moram juntas; uma pessoa 
que vive sozinha, etc. 

Objetivo
Unir e harmonizar a família, tendo 
por alicerce a mensagem lumino-
sa e consoladora do Evangelho de 
Jesus.

Leitura básica
O livro básico recomendado para 
realizar o Evangelho no Lar é O 
Evangelho Segundo o Espiritis-

mo, de Allan Kardec.  Nele encon-
tramos passagens do Evangelho 
de Jesus, explicadas à luz do Espi-
ritismo. 

Leitura complementar
O Livro dos Espíritos, de Allan 
Kardec, é uma ótima opção para 
leitura complementar, porque 
favorece a compreensão da Dou-
trina Espírita nos seus aspectos 
� losó� co, cientí� co e religioso; e, 
também, porque é uma obra de 
perguntas e respostas.
Há livros de mensagens de exce-
lente conteúdo doutrinário que 
podem ser utilizados, tais como: 
Fonte Viva, de Emmanuel; Pala-
vras de Vida Eterna, de Emma-
nuel; Luz no Lar, Espíritos diver-
sos; Sinal Verde, de André Luiz; 
Calma, de Emmanuel; Roteiro, de 
Emmanuel; Mais Luz, de Batuíra; e 

outros. Escolher um ou mais para 
a leitura complementar. 

O Evangelho no lar passo a
passo
- Iniciar o Evangelho com uma 
prece espontânea ou o Pai Nosso. 
- Ler algumas perguntas de O Li-
vro dos Espíritos. 
- Ler um capítulo de um livro de 
mensagens.
- Ler um trecho do Evangelho Se-
gundo o Espiritismo. 
- Fazer irradiações em favor de fa-
miliares e pessoas necessitadas.
- Encerrar o Evangelho com uma 
prece espontânea ou o Pai Nosso. 
Nota: Os três livros citados podem 
ser abertos ao acaso, em sequên-
cia ou os temas serem escolhidos. 
Os comentários devem ser livres, 
breves e não ensejar polêmicas. 

De� nições
- Dia da semana
De� nir um dia e horário da sema-
na que possibilitem a presença de 
todos ou a maioria dos membros 
da família.  
- Liderança da reunião
A direção da reunião pode ser 
con� ada a um dos cônjuges ou a 
quem estiver mais apto.
- Duração
Sugere-se que O Evangelho no 
Lar seja realizado no intervalo de 
tempo entre 20 e 60 minutos. No 
lar onde há crianças pequenas, a 
duração varia em torno de 20 mi-
nutos. 
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Doutrina

Uma proposta para
O Evangelho no Lar



BATUÍRA JORNALPág. 5

Recomendações gerais 
- Não transformar o Evangelho no Lar numa reunião 
mediúnica.  
- Colocar água em vasilhame comum ou em copos 
individualizados, para ser � uidi� cada e servida ao � -
nal da reunião. 
- Uma música instrumental suave pode ser utilizada 
no momento das irradiações e da prece � nal. 
- Havendo crianças, podem ser feitas leituras de li-
vros adequados ao interesse delas.
- Não suspender o Evangelho no Lar devido a uma 
visita inesperada ou à presença de um hóspede. Ao 

contrário, eles devem ser convidados para participar 
da reunião, explicando - caso não sejam espíritas - 
que ela não é uma sessão espírita, e sim, um estudo 
do Evangelho, visando a harmonizar e fortalecer os 
laços da família.
- Quando os cônjuges têm crenças diferentes e pre-
tendem realizar, juntos, o Evangelho no Lar, o não 
espírita pode escolher o livro de sua religião.  

Este modelo de Evangelho no Lar pode ser adapta-
do às características e necessidades de cada família.

 Geraldo Ribeiro

Entre as atividades do Projeto de Família Assistida, 
no Núcleo Assistencial Dona Aninha, em Vila Brasi-
lândia, uma delas é o amparo aos jovens e adoles-
centes, através de encontros quinzenais, onde são 
realizadas reuniões doutrinárias e palestras sobre 
problemas com drogas, sexo e outras de cunho edu-
cacional.
No último dia 17 de setembro quem bateu um longo 
bate-papo com os jovens foi o pentacampeão mun-
dial da seleção brasileira de futebol, Roque Jr. Muito 
simpático Roque contou que começou muito cedo 
sua vida pro� ssional, tendo que deixar a família no 
sul de Minas Gerais e, sozinho, ingressar na carreira 
futebolística, onde com muita persistência e enfren-
tando vários desa� os, conseguiu tornar-se um atleta 
de primeira linha.
Ele lembrou aos adolescentes que, sem perseveran-
ça e sem acreditar nos seus sonhos, é difícil alguém 
alcançar seus objetivos. Referiu-se, também, às ten-
tações a que todo aquele que alcança fama no es-
porte está exposto, quando são oferecidas a ele dro-
gas, bebidas e tudo o que faz parte da vida munda-
na. Roque explicou que sempre resistiu a tudo isso, 
e que seu êxito como jogador e pessoa se deveu, 
fundamentalmente, ao foco que sempre teve no seu 
trabalho, sem se envolver com coisas que pudessem 

abreviar sua carreira.
Depois de sua apresentação, Roque Jr submeteu-se, 
sob a coordenação do 2º vice-presidente da casa, 
Luiz Mello, a uma sessão de perguntas e respostas, 
quando os jovens � caram à vontade, para perguntar 
tudo que envolve a carreira de um futebolista. Roque 
Jr declarou que voltou a estudar, está agora realizan-
do um curso superior. Trata-se de um belo exemplo 
de preocupação com o futuro, uma vez que, como 
todos sabem, a carreira de jogador é curta.
O GEB agradece muito ao Roque Jr por ter se dispo-
nibilizado a vir conversar com os jovens da comuni-
dade de Vila Brasilândia, atendendo ao convite da 
voluntária da Família Assistida, Angélica Rizzini.

Luis Bruin

Esporte e juventude

Roque Jr, pentacampeão mundial de futebol,
exemplo de solidariedade
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Projeto Distribuição Semestral

Consciente de suas responsabilida-
des perante a Espiritualidade Maior, 
o GEB resolveu fazer este ano uma 
distribuição extra. A equipe de vi-
sitação da Família Assistida loca-
lizou recentemente, numa região 
muito distante de Vila Brasilândia, 
um grupo de moradores, vivendo 
em extrema penúria. O local onde 
moram não possui nenhuma infra-
-estrutura de iluminação, água e 
rede de esgoto.
Sensibilizada com o problema, a di-
reção da casa decidiu organizar uma 
distribuição extra, para atender a es-
sas famílias, uma vez que a situação 
requeria medidas urgentes. Durante 
o período de visitas de campo foram 
cadastradas 80 famílias, num total 
aproximado de 400 pessoas.
O evento foi realizado no último dia 
24 de setembro, no Núcleo Assisten-
cial Dona Aninha, em Vila Brasilân-
dia. Cerca de 40 voluntários se reve-
zaram, desde as primeiras horas da 
manhã, para receber as famílias, que 
foram recepcionadas fraternalmen-
te com um café da manhã. 

Os pães para o café foram produzi-
dos carinhosamente, pelos alunos 
da padaria-escola do GEB, que pre-
cisaram trabalhar até a madrugada.  
O que se viu foi muito calor huma-
no e espiritual, emanado de todos. 
Após receberem as roupas, alimen-
tos e cobertores, as famílias tiveram 
a sua disposição, ônibus contrata-
dos pelo GEB, para que elas voltas-
sem com segurança, para seus lares.
Foram distribuídos cerca de 1.600 
Kg de alimentos, 6.000 peças de 
roupas – todas cuidadosamente 
separadas e embaladas pelas nos-
sas “fadinhas” que trabalham no 
Espaço Apinajés - 300 cobertores 
e grande quantidade de brinque-
dos que faz a alegria da criançada. 
A emoção tomou conta de todos os 
presentes. A Espiritualidade parecia 
estar em festa.
Este evento é um retrato, por as-
sim dizer, do que irá acontecer 
no próximo dia 11 de dezembro, 
quando ocorre a 95ª Distribuição 
Semestral. 

Luis Bruin 

Geb realizou distribuição
extra em setembro!
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GEB promove quinzena de DVDs espíritas
ou com extras espíritas



O Grupo Espírita Batuíra (GEB) oferece vários cursos 
e oportunidades de estudo de livros, tanto para 
quem quer conhecer a Doutrina Espírita como para 
quem deseja aprofundar seus conhecimentos. As 
inscrições para algumas dessas atividades já come-
çam agora em novembro.
 
1 - CURSO BÁSICO DE ESPIRITISMO
Com duração de um ano, o Curso Básico ocorre sem-
pre às quartas-feiras, no Núcleo Doutrinário Sparta-
co Ghilardi, na Rua Caiubi (Perdizes), e aos sábados, 
no Núcleo Assistencial Dona Aninha, em Vila Brasi-
lândia.
- Caiubi: inscrições a partir de 30 de novembro. O 
curso inicia em março de 2012, com aulas à tarde, 
das 14h30 às 16h; e à noite, das 20h às 21h30.
- Vila Brasilândia: inscrições a partir de 26 de novem-
bro. O curso inicia em março de 2012, com aulas das 
16h às 17h15.

2. COEEM – CENTRO DE ORIENTAÇÃO, ESTUDOS E 
EDUCAÇÃO MEDIÚNICA
Duração de dois anos, com início das aulas previsto 
para março do próximo ano. As inscrições estarão 
abertas de 20/11/11 a 20/01/12 no setor de recep-
ção. Mais informações serão publicadas oportuna-
mente no quadro de avisos. 
- Núcleo Doutrinário Spartaco Ghilardi, na Rua Caiu-
bi: aulas às 5ª feiras, à tarde, das 14h30 às 16h; e à 
noite, das 20h às 21h30.
- Núcleo Assistencial Dona Aninha, em Vila Brasilân-
dia: aulas aos sábados, das 14h às 15h45.

3. ESTUDOS DE LIVROS
O Livro dos Espíritos
O GEB promove vários estudos de livros. O mais an-
tigo deles é o estudo do Livro dos Espíritos, realizado 
todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30. O grupo 
recebe alunos durante o ano todo, tendo apenas 
como pré-requisito que o interessado conheça um 

pouco da doutrina e, de preferência, tenha feito o 
Curso Básico de Espiritismo. para frequentar este 
curso, pede-se chegar um pouco antes do início da 
aula. Este ano, o grupo não terá atividades no mês 
de dezembro.
O Evangelho Segundo o Espiritismo
Às terças-feiras, à noite, das 20h às 21h30, é estuda-
do sistematicamente O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo; as inscrições para a turma do próximo ano já 
estão abertas.
Outros livros doutrinários
Em janeiro do próximo ano, o GEB abre inscrições 
para estudo de livros que começarão em março, 
às 2ª, 3ª e 4ª feiras, no período da noite, com início 
sempre às 20h; e às 3ª e 4ª feiras, à tarde, com início 
sempre às 14h30. A escolha dos livros será feita em 
dezembro; as obras escolhidas são de Allan Kardec, 
Emmanuel e André Luiz. 

4. CURSO DE PSICOGRAFIA
As inscrições para este curso estarão abertas a partir 
de janeiro de 2012; terão prioridades os alunos que 
� zeram o COEEM; o curso será ministrado na sede 
doutrinária, na Rua Caiubi, aos sábados, das 14h30 
às 16h15.   

5.  EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL
As aulas são dirigidas para alunos na faixa de 04 a 16 
anos, que acontecem no Núcleo Doutrinário Sparta-
co Ghilardi, na Rua Caiubi, Perdizes, e no Núcleo As-
sistencial Dona Aninha, em Vila Brasilândia; convém 
esclarecer que a escola de moral cristã recebe novos 
alunos durante o ano todo. Basta chegar um pouco 
antes do horário das aulas e procurar a pessoa res-
ponsável pela coordenação.
Na Rua Caiubi – aulas aos sábados, das 09 às 10h30, 
e aos domingos, das 10 às 11h30.
Em Vila Brasilândia, aos domingos, das 09 às 10h30. 

Rita Cirne
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Estudo

Estudar Espiritismo?
Veja as oportunidades!


