
 

E 
stá chegando mais uma edição da 
Semana Espírita do Guará, evento 
que mobiliza os centros espíritas 

do Coordenação Regional Espírita 9 
(CRE-9), que aglutina as cinco Casas da 
região administrativa do Guará, em uma 
programação destinada a disseminar a 
doutrina espírita e fortalecer o relaciona-
mento das instituições da região. O even-
to tem o apoio da Federação Espírita do 
Distrito Federal (FEDF). A XIII edição 
será realizada entre os dias 30/09 e 
07/10 – o primeiro evento da programa-
ção será o Encontro das Crianças Espíri-
tas, que será realizado na manhã do dia 
30/09 no Centro de Ensino Fundamental 
2 (CEF-02) do Guará I (conheça a pro-
gramação na página 8 deste Boletim ou 
no site www.move.org.br). “A maior cari-
dade que podemos fazer à Doutrina Espí-
rita, já nos disse Emannuel, é a sua divul-
gação. É com esse princípio que todo o 
movimento espírita integrado busca am-
pliar conhecimentos, trocar experiências 
exitosas, padronizar conceitos e interpre-
tações sobre a Doutrina para divulgá-la 
com maior efetividade”, diz Ana Paula 
Aguiar, trabalhadora do Grupo Espírita 
Abrigo da Esperança (GEAE) e coordena-
dora da CRE-9. 

A programação da XIII Semana Espírita 
do Guará é composta por diversas ativi-
dades, entre palestras e outros eventos, 
organizados em exitosa parceria que une 
dirigentes e trabalhadores do GEAE, da 
Casa Fraterna Espírita Chico Xavier 
(CFRAT), Centro Espírita André Luís 

(CEAL), Grupo Espírita Fraternidade de 
Maria (GEFRAMA) e do Grupo Espírita 
Casa do Caminho (GECAM). A expectati-
va é receber um público de até 150 pesso-
as para as palestras.  

O tema desse ano é 160 anos do Livro dos 
Espíritos, com o objetivo de reconhecer a 
importância do primeiro livro da codifi-
cação espírita, marco de Allan Kardec 
que funda a doutrina abraçada, hoje, por 
milhões de pessoas em todo o mundo. No 
Brasil, pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) registrou 
3,8 milhões de espíritas declarados no 
país. Estimativas extraoficiais, entretan-
to, indicam que o movimento espírita tem 
mais de 40 milhões de simpatizantes . 

O fortalecimento e unificação do movi-
mento espírita é um dos objetivos da rea-
lização da Semana Espírita do Guará, 
evento criado em 2005 para aproximar as 
Casa da região e potencializar a divulga-
ção da doutrina. Ana Paula recorda um 
panorama diferente do movimento na 
região, em que cada centro atuava de for-
ma individual. Nesses 12 anos de realiza-
ção da Semana Espírita, hoje um dos 
principais eventos do calendário espírita 
do Distrito Federal, ela enxerga avanços 
importantes no relacionamento entre as 
instituições do Guará. “É emocionante 
ver o engajamento do grupo. Quando as 
pessoas se conhecem, conhecem a outra 
Casa, parece mesmo que estamos ensai-
ando a vida numa grande família”, diz a 
coordenadora da CRE-9. “A troca de ex-
periência fortalece o sentimento de que 
estamos todos no mesmo estágio e que a 
união faz uma grande diferença”.  

INTEGRAÇÃO – A realização da Sema-

na Espírita do Guará é desencadeada 
com antecedência, mobilizando as equi-
pes das Casas participantes. Nessa XIII 
edição, a experiência do planejamento e 
realização conjunta apertou ainda mais 
as laços entre os trabalhadores. “Nos reu-
nimos praticamente por um ano para 
realizar uma Semana de integração. São 
as reuniões, o planejamento conjunto, as 
adversidades, os desafios que nos estimu-
lam a continuar essa caminhada buscan-
do a divulgação da doutrina”, comenta 
Ana Paula. “A experiência da união para 
o trabalho é a melhor maneira de nos 
integrarmos. É um aprendizado constan-
te”. A Semana Espírita é custeada por 
recursos arrecadados pelos eventos pre-
paratórios realizados pela organ ização 
do evento, como o brechó e o sebo do 
livro, assim como doações. 

A coordenadora da CRE-9 destaca a im-
portância da contribuição e esforço de 
cada trabalhador não apenas para a reali-
zação do evento, mas principalmente pa-
ra o dia a dia. “Quando conhecemos ou-
tras Casas percebemos que não estamos 
sozinhos. Quantas vezes nos sentimos 
desestimulados por alguma dificuldade 
em nossa instituição, mas quando perce-
bemos que outros centros também pas-
sam por dificuldades parecidas entende-
mos que os problemas não são de um 
determinado lugar apenas mas do mo-
mento, da humanidade, do movimento 
espírita. Então nos sentimos mais enco-
rajados de continuar a caminhada”, afir-
ma. Passado o evento, a Coordenação 
Regional fará reunião para estender a 
parceria para outras atividades e eventos, 
de forma a avançar na integração entre as 
casas espíritas do Guará. 
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FORTALECIDO, MOVIMENTO ESPÍRITA DO GUARÁ REALIZA A XIII SEMANA ESPÍRITA 
Unidas, cinco casas espíritas da região estreitam laços e avançam na divulgação do Espiritismo 

Ana Paula Aguiar, coordenadora da CRE-9 

Reunião  com os dirigentes das  Casas  na preparação da Semana Espírita do Guará 

http://www.move.org.br


 

FEDF VÊ EXPANSÃO DE CASAS E FORTALECIMENTO DA CAUSA ESPÍRITA 
Para o presidente da entidade, Semana Espírita do Guará contribui para esse resultado 

P 
residente da Federação Espírita do 
Distrito Federal (FEDF), Paulo 
Maia é um incentivador da Sema-

na Espírita do Guará e aponta o evento 
como ferramenta importante para o for-
talecimento da Coordenação Regional 
Espírita 9 (CRE-9), aglutina os centros 
espíritas da região administrativa do 
Guará. Em entrevista ao Boletim Especi-
al da CRE-9, Maia avalia a expan-
são do movimento espírita no DF e co-
menta os desafios para a região do Gua-
rá. Para ele, integrar as Casas da região é 
fundamental para o movimento. Leia os 
principais trechos da conversa: 

Como avalia o movimento espírita 
no DF e que desafios estão coloca-
dos nesse momento? 

Paulo Maia – No DF e Entorno é níti-
da a percepção de maior engajamento e 
integração das instituições espíritas no 
trabalho de unificação. É bem visível o 
aumento de pessoas participando das 
atividades, do aumento do número de 
casas se organizando e realizando even-
tos de integração; o aumento do número 
de pessoas acorrendo às casas espiritas. 
Também observamos um aumento de 
demanda por qualificação dos colabora-
dores, que implica em mais atividades 
de capacitação contínua. Em cerca de 25 
anos, houve um aumento de 100% do 
número de casas no Distrito Federal. 

Hoje ultrapassamos a quantidade de 160 
instituições. Entendo que estamos em 
um novo paradigma de movimento espí-
rita, mais dinâmico e mais participativo. 
Estamos transitando do sentimento de 
pertencimento de minha Casa Espirita 
para nossa Causa Espirita. 

A FEDF criou comissões regionais 
para dinamizar o movimento em 
cada região do DF. Como avalia o 
trabalho da CRE-9 e quais os obje-
tivos colocados para o Guará? 
 
P. M. – A divisão do movimento em 

Coordenação Regional Espírita tem o 
objetivo de fomentar o movimento de 
união de vizinhanças das casas espíritas, 
para que as pessoas que compõem as 
instituições possam visitar-se mutua-
mente e realizar projetos colaborativos, 
permutarem experiências e sincroniza-
rem ações, unindo esforços para o bem 
comum da região. Integrar dirigentes, 
jovens e crianças das instituições em 
clima de fraternidade e paz, tornar o 
Espiritismo acessível à toda a comunida-
de. A CRE-9 está nesta construção. E 
manter todas as casas espíritas do Guará 
neste projeto é o grande desafio. 

Qual a importância da Semana Es-
pírita do Guará e como a FEDF 
apoia o evento? 

P. M. – É o grande projeto para viabili-
zar o desafio de união e integração da 
região. É ativar o movimento. É o cha-
mado para as pessoas saírem das Casas e 
se engajarem na Causa e se perceberem 
parte da família espírita da região da 
CRE-9. 

Qual sua expectativa para esse 
ano? 

P. M. – Que a mensagem de Jesus al-
cance mais corações e a participação das 
Casas aumente, em clima de paz e frater-
nidade. 

Paulo Maia, presidente da FEDF 

BRECHÓ BENEFICENTE TEM SUCESSO DE PÚBLICO  

S 
ob a coordenação do GEFRAMA, nas dependências do GEAE,  

foi realizada mais uma edição do Brechó Beneficente, uma com-

binação de roupas, calçados e acessórios a preços baixos. Toda a 

renda arrecadada foi destinada à organização da XIII Semana Espirita 

do Guará. O evento foi realizado no dia 11/08. Mais que a oportunida-

de para boas compras, o Brechó Beneficente foi um grande momento 

de confraternização.  
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F 
undada em 2005, a Casa 

Fraterna Espírita Chico Xa-

vier (CFRAT) é uma institui-

ção beneficente de estudo, pesquisa 

e prática do Espiritismo, que de-

sempenha atividades de ensino es-

pírita, prática mediúnica, assistên-

cia e orientação espiritual, apoio a 

hipossuficientes e tratamento espi-

ritual. “Estamos no CFRAT desde o 

seu início”, comenta Zilá Rocha de 

Almeida, presidente da Casa pelo 

segundo mandato. Nascida no Rio 

de Janeiro, ela abraçou a doutrina 

espírita já na adolescência, aos 14 

anos, quando conheceu os livros da 

codificação de Allan Kardec. 

“Desde então, além de formarmos 

uma família, nunca mais nos sepa-

ramos da Doutrina dos Espíritos”, 

recorda, contando que a coleção foi 

um presente ao seu marido, de que 

ela também pôde desfrutar. Mãe de 

dois filhos e avó amorosa de seis 

netos, Zilá e o esposo são referência 

no movimento espírita do Guará. 

Em entrevista ao Boletim Especial 

da CRE-9, ela com enta a im -

portância da XIII Semana Espírita 

do Guará. Leia os principais tre-

chos da conversa: 

  
Em outubro será realizada a 
XIII Semana Espírita do Gua-
rá. Qual a importância desse 
evento para a comunidade es-
pírita da região?  
Zilá Rocha de Almeida – A Se-
mana Espírita, foco de nossos obje-
tivos, se traduz como um dos as-
pectos do Movimento Espírita em 
Ação, a oportunidade de vivenciar 
os princípios da Doutrina Consoladora. 
 
Quais os objetivos do evento e 
a quem se destina?  
Z.R.A. – O objetivo é fortalecer os 

laços entre as Casas da região e, 
com isso, ampliar o esforço pela 
disseminação da doutrina espírita. 
A Semana busca dialogar com 
aqueles que já abraçaram o Espiri-
tismo, mas também conquistar a 
atenção do simpatizante e daqueles 
que ainda não conhecem a doutrina. 
 
A Semana Espírita é resultado 
de um trabalho conjunto entre 
as cinco Casas que compõem a 
regional do Guará. Como ava-
lia essa parceria e como esse 
exercício de união contribui 
para disseminar a doutrina 
espírita?  
 
Z.R.A. – A Semana Espírita tem 
uma programação e cada etapa re-
presenta uma atividade que melhor 
se adequa as necessidades do Movi-
mento Espírita, por exemplo o En-
corde, um movimento interno das 
Casas; e o Sebo do Livro, movimen-
to externo; ambos com propósitos 
de levar conhecimentos, esclareci-
mentos, responsabilidades. 
 
O tema desse ano é a celebra-
ção dos 160 anos da publica-
ção do Livro dos Espíritos. 
Por que esta obra foi escolhi-
da nesse momento e qual a 
mensagem que semana quer 
deixar para o movimento espírita? 

 
Z.R.A. – Quando realizado entre 
seus pares de Ideal Espirita, soli-
difica a causa da Doutrina de Je-
sus, razão pela qual o tema esco-
lhido que irá nos conduzir no 
evento e 160 anos do Livro dos 
Espíritos, significando, assim, sua 
robustez, eficácia na condução 
daqueles que a elegeram como 
caminho a seguir. 
 

SEMANA ESPÍRITA APROFUNDA EXERCÍCIO DA DOUTRINA ESPÍRITA 
Presidente do CFRAT destaca importância do evento para o Movimento Espírita em Ação 

Zilá Rocha, presidente CFRAT 

Casa Fraterna Espírita Chico Xavier- CFRAT  
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Seminário – 160 anos de O Livro dos Espíritos 
 Local: CEAL - Centro Espírita André Luiz, no Salão Social 

QE 16, Área Especial "A" - Guará I 
 Expositora: Luiza Leontina  

Vice-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso 
 Música e harmonização: Coral Irmã Scheilla 

 Horário: às 19h30— Início do seminário: às 20h – duração 90 min 



 

F 
undado há 26 anos, o Grupo Es-

pírita Abrigo da Esperança 

(GEAE) tem como finalidade o 

estudo, a difusão e a prática do Espiri-

tismo cristão, baseado nas obras de 

Allan Kardec e subsidiarias; a evangeli-

zação da infância, da juventude, dos 

adultos e dos lares; a assistência social. 

A Educação é ação estratégica nos pro-

jetos da Casa, com o objetivo de esti-

mular a formação do indivíduo para a 

cidadania. Outro foco de atuação é a 

Assistência Social, com o objetivo de 

contribuir para a melhoria da qualida-

de de vida das famílias da região. “É 

aqui, no GEAE, que meus olhos bri-

lham e o trabalho voluntário preenche 

meu coração”, afirma Flavia de Paiva 

Barbosa, presidente da Casa. Ela co-

nheceu o Espiritismo já na infância e 

aprofundou seu compromisso há sete 

anos, quando retomou o trabalho vo-

luntário. Aos 32 anos de idade, ela des-

taca a importância da doutrina no pro-

cesso de autoconhecimento e transfor-

mação pessoal. Em entrevista ao Bole-

tim Especial da CRE-9, Flavia 

aponta a XIII Semana Espírita do Gua-

rá como um novo convite ao exercício 

da fraternidade. Leia os principais tre-

chos da conversa: 

  
Em outubro será realizada a XIII 
Semana Espírita do Guará. Qual a 
importância desse evento para a 
comunidade espírita da região?  
 
Flavia de Paiva Barbosa – A Sema-
na é realizada com o intuito de integrar 
a comunidade, favorecendo a troca de 
experiências, a formação de novos vín-
culos, a divulgação da Doutrina e con-
sequentemente, o seu fortalecimento. É 
um período de trocas, onde a comuni-
dade é estimulada a conhecer as outras 
casas espíritas da região, criar laços 
com outros trabalhadores da seara do 
Cristo e divulgar os seus ensinamentos. 
 
Quais os objetivos do evento e a 
quem se destina?  
F.P.B. –  Esse é um evento destinado 
a toda a comunidade. Para os espíritas 
e simpatizantes da doutrina é uma óti-
ma oportunidade para conhecer uma 
nova casa. E é também um convite 
àquele que ainda não teve a oportuni-
dade de conhecer a Doutrina Espírita. 
Disseminar a doutrina passa, inevita-
velmente, pelo sentir e vivenciar, pelo 

experimentar. Sempre que tentarmos 
convencer alguém de algo no qual não 
acreditamos verdadeiramente, ou que 
não conhecemos de fato, não teremos o 
resultado esperado. Soa superficial. A 
Semana Espírita é mais um chamado 
para viver a doutrina que ampara e 
conforta os corações, permitindo que 
passemos a olhar a vida por uma outra 
perspectiva. É um convite para que dei-
xemos o amor e a fraternidade toma-
rem espaço em nossa vida.  
 
A Semana Espírita é resultado de 
um trabalho conjunto entre as 
cinco Casas que compõem a regi-
onal do Guará. Como avalia essa 
parceria e como esse exercício de 
união contribui para disseminar 
a doutrina espírita?  
 
F.P.B. – A Semana Espírita do Guará 
representa um período de muito traba-
lho pra todas as Casas envolvidas. A 
parceria e o sentimento de irmandade 
entre as Casas do Guará são fundamen-
tais para que o evento alcance o seu 
objetivo. No trabalho em equipe temos 
a oportunidade de exercitar a vivência 
da doutrina espírita. Enfrentamos de-
safios juntos, amparamos e somos am-
parados, fortalecendo os nossos laços e 
trabalhando a auto-aceitação. Exercita-
mos o servir. E é pelo exercício do ser-
vir que aprendemos a ser indulgentes, 
pacientes, tolerantes, amorosos, amá-
veis, dóceis e fraternos. A SEG é fruto 
desse exercício do servir. Nos unimos 
em torno de um objetivo que é o forta-
lecimento da Doutrina Espírita e traba-
lhamos duro para que ela seja dissemi-
nada pelos bons exemplos que a trans-
formação moral pode proporcionar. 
 
O tema desse ano é a celebração 
dos 160 anos da publicação do 
Livro dos Espíritos. Por que esta 
obra foi escolhida nesse momen-

to e qual a mensagem que semana 
quer deixar para o movimento 
espírita?  
 
F.P.B. – O Livro dos Espíritos, 160 
anos atrás, marcou a consolidação da 
promessa de Jesus e o retorno do Con-
solador. Uma obra que transforma to-
do aquele que tem acesso a ela e segue 
contagiando e consolando, ainda hoje, 
muitos corações. Nela encontramos 
respostas a tantos questionamentos 
que nos surgem durante a vida. E a ca-
da releitura, novas questões são res-
pondidas. Ela nos oferece instrumentos 
para superar as tribulações desta vida 
com serenidade e clareza da importân-
cia de cada experiência para nosso adi-
antamento. O Espiritismo segue derru-
bando mitos e abrindo espaço para 
uma sociedade mais consciente de suas 
responsabilidades e deveres. 

SEMANA ESPÍRITA INTEGRA COMUNIDADE DO GUARÁ COM A TROCA DE IDEIAS 

Para presidente do GEAE, evento é uma chamado para exercitarmos o serviço ao próximo 

Flavia Paiva, presidente do GEAE 

Grupo Espírita Abrigo da Esperança—GEAE 
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F 
undado em 1960, o Centro Espí-

rita André Luiz (CEAL) é a pri-

meira casa espírita do Distrito 

Federal. Seus primeiros 10 anos de ati-

vidade foram cumpridos na Candango-

lândia, comunidade contemplada com 

atividades de assistência espiritual e 

social. Em 1970, a Casa comprou o ter-

reno que hoje abriga sua sede no Guará 

– no novo endereço, o CEAL manteve e 

enraizou o estudo, a prática e a difusão 

da doutrina espírita, trabalhando para 

tornar-se referência no Distrito Federal. 

“A Doutrina Espírita é parte de um todo 

em minha vida, envolvendo a caridade, 

o amor, a compaixão, o trabalho e a dis-

ciplina”, avalia Antonio Villela, que de-

dica-se a servir ao próximo há 75 anos. 

Presidente do CEAL, onde trabalha há 

57 anos, esse carioca de 95 anos adotou 

o Espiritismo já na adolescência, abrin-

do seu caminho no Rio de Janeiro. Pio-

neiro, chegou em Brasília em 1960 – é 

memória viva da construção e cresci-

mento da capital federal e também do 

movimento espírita no Distrito Federal. 

Referência para muitas gerações, Villela 

enxerga na Semana Espírita do Guará 

uma oportunidade de as casas espíritas 

unirem esforços em torno do objetivo 

comum de divulgar o Espiritismo. Em 

entrevista ao Boletim Especial da CRE-

9, Villela comenta a importância da 

XIII Semana Espírita do Guará. Leia os 

principais trechos da conversa: 

Em outubro será realizada a XIII 

Semana Espírita do Guará. Qual a 

importância desse evento para a 

comunidade espírita da região?  

Antonio Villela – A importância se dá 

para unir as casas presentes na nossa 

região, com a finalidade de difundir a 

doutrina e unificar o trabalho do Cristo, 

tornando mais próximos aqueles a 

quem na nossa casa aporta. 

Quais os objetivos do evento e a 

quem se destina?  

A.V. – Difundir a doutrina, unificar as 

casas na nossa região, aproximar os 

simpatizantes, e no seu tríplice aspecto: 

filosofia, ciência e religião. Trazendo 

para dentro de nossas instituições tra-

balhadores na Seara do Bem.  

A Semana Espírita é resultado de 

um trabalho conjunto entre as 

cinco Casas que compõem a regio-

nal do Guará. Como avalia essa 

parceria e como esse exercício de 

união contribui para disseminar a 

doutrina espírita?  

A.V. – É de importância fundamental 

que no momento atual procuremos nos 

aproximar das outras casas espíritas da 

nossa região, no intuito de participar 

ativamente na troca de experiências 

tanto doutrinárias quanto administrati-

vas, tornando o caráter social-religioso 

essencial para divulgação da Doutrina 

Kardecista. 

O tema desse ano é a celebração 

dos 160 anos da publicação do Li-

vro dos Espíritos. Por que esta 

obra foi escolhida nesse momento 

e qual a mensagem que semana 

quer deixar para o movimento es-

pírita? 

A.V. – Como se trata da obra mais im-

portante de Allan Kardec a data é opor-

tuna à sua comemoração, fazendo com 

que aqueles que estudam, praticam e 

simpatizam com a Doutrina é o ponto 

de ignição para o que o chamamos o 

Cristo Redivivo e do Consolador Prome-

tido. 

SEMANA ESPÍRITA APROXIMA OS TRABALHADORES E FORTALECE A DOUTRINA 
Para presidente do CEAL, evento une as Casas do Guará em torno de objetivo comum 

Antonio Villela , presidente do CEAL 

Centro Espírita André Luiz—CEAL 

SEMANA ESPÍRTA REÚNE SEUS COLABORADORES NO ENCORDE  

O 
 Encontro Regional de Dirigentes Espíritas  

(ENCORDE),  foi realizado no dia  03/09 e 

trouxe momentos de confraternização e 

reflexão em torno da  importância  do  tra-

balhador dentro da causa espírita.  

Cerca de 40 participantes, entre presidentes, dire-

tores, coordenadores e demais trabalhadores das 

casas irmãs, participaram da  oficina de integração,  

seguido por um delicioso almoço patrocinado pelo 

CFRAT. 
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F 
undado em outubro de 1983, o 

Grupo Espírita Fraternidade de 

Maria (GEFRAMA) é um dos 

mais longevos centros espíritas da 

Distrito Federal e referência no Guará. 

Nessa longa trajetória de serviço ao 

próximo e disseminação da doutrina 

espírita, a Casa construiu como mar-

cas a assistência social e o trabalho 

com jovens. À frente da instituição, 

Clemente Alves Noleto destaca a im-

portância da Semana Espírita do Gua-

rá para a divulgação do Espiritismo. 

Presidente do GEFRAMA, esse mara-

nhense de Riachão celebrará seus 80 

anos em 2017 deixando para trás uma 

infância e juventude de muitas dificul-

dades. Pai de quatro filhos e  avô de 

oito netas, Clemente aproximou-se do 

Espiritismo aos tenros 10 anos de ida-

de. “A Doutrina Espírita é de uma im-

portância fundamental para mim, as-

sim como o trabalho que ora exerço na 

Doutrina”, afirma. Em entrevista ao 

Boletim Especial da CRE-9, Cle-

mente comenta a importância da XIII 

Semana Espírita do Guará. Leia os 

principais trechos da conversa: 

Em outubro será realizada a XIII 

Semana Espírita do Guará. Qual 

a importância desse evento para 

a comunidade espírita da região? 

Clemente Alves Nolêto –  A XIII 

Semana Espírita do Guará, a realizar-

se em outubro próximo, será de muita 

importância para as Casas que dela 

participarem e para a nossa comuni-

dade desta Cidade Satélite. 

Quais os objetivos do evento e a 

quem se destina?  

C.A.N – - Os objetivos deste evento 

são muitos. Aproximar as Casas Espi-

ritas do Guará, fazer com que os tra-

balhadores de cada Casa passem a 

conhecer os irmãos das outras Casas, 

permitir que conheçamos as experiên-

cias das outras Casas e adotarmos 

aquelas que deram certo. 

A Semana Espírita é resultado de 

um trabalho conjunto entre as 

cinco Casas que compõem a regi-

onal do Guará. Como avalia essa 

parceria e como esse exercício de 

união contribui para disseminar 

a doutrina espírita?  

C.A.N – Vejo que é uma boa forma de 

divulgar a Doutrina Espírita na Cidade. 

O tema desse ano é a celebração 

dos 160 anos da publicação do 

Livro dos Espíritos. Por que esta 

obra foi escolhida nesse momen-

to e qual a mensagem que sema-

na quer deixar para o movimen-

to espírita? 

C.A.N – A escolha dos 160 anos da 
publicação do Livro dos Espíritos co-
mo tema para a celebração desta Se-
mana Espírita foi muito feliz, pois ce-
lebra-se no planeta Terra a chegada do 
livro mais importante do Espiritismo. 

SEMANA ESPÍRITA PERMITE A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS 
Para o presidente do Geframa, evento fortalece laços entre as Casas do Guará 

Clemente Nolêto, presidente do GEFRAMA 

Grupo Espírita Fraternidade de Maria (GEFRAMA)  

SEBO DO LIVRO AJUDA A DIVULGAR   

A DOUTRINA ESPÍRITA NO GUARÁ 
 

O 
 Sebo do Livro Espírita, sob a coordenação da CFRAT, dis-

ponibilizou livros usados a preços acessíveis ao público, que 

além de ajudar na angariação de recursos financeiros para 

manutenção das atividades da XIII SEG, teve com o objetivo divul-

gar a doutrina Espíritas para os moradores da região do Guará. 

“Não houve como mensurar a satisfação do público que recorre às 

estantes à procura de um exemplar interessante”, diz José Alberto 

trabalhador da Casa Fraterna Chico Xavier. 

O Sebo da XIII SEG dispôs de obras de diversas áreas: romances 

estudos doutrinário, autoajuda, enciclopédias, didáticos, literatura 

infanto-juvenil, dentre outras.  
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Nome completo 

Ricardo Gauche 

Local de nascimento e idade 

Taguatinga-Brasília – DF, 56 anos, 
chegando aos 57 em outubro. 

Família – um pouco de sua ori-
gem e da família que construiu. 

Cresci em Taguatinga e tenho uma 
família linda, graças à Bondade Divi-
na. Quatro filhos, sendo que um, 
Rafael Gauche, é bem conhecido no 
Movimento Espírita do DF, mor-
mente no que tange ao trabalho jun-
to aos Jovens, especialmente na Co-
jedf. Eu e minha esposa trabalhamos 
na Seara, no Grupo Espírita “Casa 
do Caminho” (Gecam), no Guará II, 
e na Seluz/Cesel, em Samambaia. 
Tenho um irmão encarnado, que, 
juntamente com minha cunhada, 
também trabalha na Casa do Cami-
nho. Meu outro irmão, desencarna-
do, é membro da Equipe Espiritual 
que dirige o Gecam, já tendo acolhi-
do meu pai, meu sobrinho e, recen-
temente, minha mãe, integrando-os 
ao Trabalho do Cristo, na Casa. 

Como e há quanto tempo apro-
ximou-se do Espiritismo 

Conheci a Doutrina Espírita por in-
termédio de um colega de Universi-
dade. Assisti minha primeira pales-
tra na Comunhão Espírita de Brasí-
lia, proferida pela Mayse Braga, a 
quem muito devo, principalmente 
pela amizade que me sustentou na-
quela fase, ao final da década de 
1970 e início da de 1980. Iniciei mi-
nhas atividades no Movimento junto 
a amigos muito especiais do Centro 
Espírita Batuíra, em Taguatinga, 
amigos e Casa a quem dedico grati-
dão profunda e eterna. 

Há quanto tempo colabora com 
a Casa espírita que dirige 

Com amigos do Batuíra, em julho de 
1984, demos início ao trabalho que 
redundaria na fundação do Grupo 
Espírita “Casa do Caminho”, cuja 
data oficial de criação foi 1.º/3/1985. 
Desse modo, 32 anos já transcorre-
ram, sempre a Serviço de Jesus, a 
despeito de nossas limitações de to-
da ordem, e até por conta de tentar 
superá-las. 

A importância da doutrina e do 
trabalho voluntário em sua vi-
da 

A Doutrina Espírita que reencontrei 
nesta vida física, há quase 40 anos, 
configura-se, genuinamente, em um 
Consolador para minha existência. 
Batuíra certamente nos inspira a 
todos para o Trabalho Santificante e 
Redentor, exemplificado pelos Após-
tolos e Cristãos da Primeira Hora, na 
Casa do Caminho, lar de Pedro, que 
veio a ser o Lar Divino dos necessi-
tados de todas as naturezas, físicas e 
espirituais. Sem o trabalho na Seara, 

certamente já teria falido, mais uma 
vez, na esteira das vidas sucessivas. 
Sou profundamente grato a Jesus, 
que me permite conviver com entes 
queridos, familiares físicos e espiri-
tuais, que me antecederam na Gran-
de Viagem e que me auxiliam incon-
dicionalmente na condução dos 
compromissos assumidos na Seara. 

PRESIDENTE DO GECAM FALA DA SUA TRAJETÓRIA NA CASA DO CAMINHO 

Domingo, dia 01 de outubro de 2017 
 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE  
UNIFICADA “AUTA DE SOUZA” 

 
 Local de concentração: GECAM - Grupo Espírita 

“Casa do Caminho” 
 Local da arrecadação: QE 38 – Guará II 

 Horário: das 8h às 12h 
 Música e harmonização: Caravaneiros  

Grupo Espírita Casa do Caminho—GECAM   

Ricardo Gauche , presidente do GECAM 
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Sábado, dia 30 de setembro de 2017 
 

XXII ENCONTRO  
DE CRIANÇAS ESPÍRITAS 

 
 Local: CEF 02 - Centro de Ensino Fundamen-

tal 02, Guará I, ao lado do CILG e perto do 

McDonald’s Horário: 08h às 12h 
 Faixa etária: de 0 a 12 anos  

Inscrições na sua Casa Espírita, de 21 de agosto a 18 de 

setembro de 2017 



 

EXPEDIENTE: CRE-9  (CEAL, GECAM, CFRAT, GEAE, GEFRAMA) 

Conselho Editorial: Ana Paula Aguiar, Gabi Nunes, Ricardo Bastos, e Doca de Oliveira  

Coordenadora: Ana Paula Diagramação: Ricardo Bastos Jornalista Responsável: Doca de Oliveira - doca@geae.org.br  

Projeto gráfico:  Ricardo Bastos e Gabi Nunes 
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Sábado, dia 30 de setembro de 2017 
ABERTURA 

 
XXII Encontro de Crianças Espíritas 
 Local: CEF 02 - Centro de Ensino Fundamental 02, Guará I, ao lado 

do CILG e perto do McDonald’s Horário: 08h às 12h 

 Faixa etária: de 0 a 12 anos 

 Inscrições na sua Casa Espírita, de 21 de agosto a 18 de setembro de 

2017 

Domingo, dia 01 de outubro de 2017 
 
Campanha da Fraternidade Unificada “Auta de Souza” 
 Local de concentração: GECAM - Grupo Espírita “Casa do Caminho” 
 Local da arrecadação: QE 38 – Guará II 
 Horário: das 8h às 12h 
 Música e harmonização: Caravaneiros  
 
Palestra – Esperanças e Consolações no Mundo de Rege-
neração 
Local: CFRAT - Casa Fraterna Espírita Chico Xavier 
 Palestrante: Carmelita Indiano do Brasil 
 Música: Paulo Cézar 
 Horário: 10h 
Início da palestra: 10h30 - duração 50 min 
Obs.: Estacionamento pela QE 36 conj. D 
 

Segunda, dia 02 de outubro de 2017 
 
Palestra – O Contexto Histórico dos 160 anos de O Livro 
dos Espíritos 
Local: CEAL - Centro Espírita André Luiz 
 Palestrante: Jorge Hessen 
 Música: Clinaura 
 Horário: 19h30 
 Início da palestra: 20h – duração 50 min 
 

Terça-feira, dia 03 de outubro de 2017 
 
Palestra – A atualidade de O Livro dos Espíritos 
Local 1: GEAE - Grupo Espírita Abrigo da Esperança 
 Palestrante: Verônica de Carvalho 
 Música: Abadia, Costa e Roberto 
 Horário: 19h30 
Início da palestra: 20h – duração 50 min 
 
Local 2: CFRAT - Casa Fraterna Espírita Chico Xavier 
 Palestrante: Lenir Pereira de Rezende                
 Música: Cláudia e Euclides 
 Horário: 19h45 
 Início da palestra: 20h15 – duração 45 min 
 Obs: Estacionamento pela QE 36 conj. D 
 

Quarta-feira, dia 04 de outubro de 2017 
 
Palestra – Os princípios Fundamentais da Doutrina Espírita 
Local: CEAL - Centro Espírita André Luiz  
 Palestrante: Sérgio Castro    
 Música: Eugênia e Helder 
 Horário: 19h30  
Início da palestra: 20h – duração 50 min 

 
 

Quinta-feira, dia 05 de outubro de 2017 
 
Palestra – A força da Filosofia Espírita 
Local 1: CEAL - Centro Espírita André Luiz 
 Palestrante:  Luiz Julião Ribeiro 
 Música: Raimundo 
 Horário: 15h30 
Início da palestra: 16h – duração 40 min 
 
Local 2: GECAM - Grupo Espírita “Casa do Caminho” 
 Palestrante: André Siqueira 
 Música: Mário e Felipe Resende 
 Horário: 19h30  
Início da palestra: 20h – duração 50 min 
 
Local 3: CFRAT - Casa Fraterna Espírita Chico Xavier 
 Palestrante: Max Lânio 
 Música: Gilza 
 Horário: 19h45 
Início da palestra: 20h15 – duração 45 min 
 Obs.: Estacionamento pela QE 36 conj. D 
 

Sexta-feira, dia 06 de outubro de 2017 
 
Palestra – Intervenção dos Espíritos no mundo corporal 
 
Local: CEAL - Centro Espírita André Luiz 
 Palestrante: Edmar Jorge 
 Música: Antônio Leite 
 Horário: 19h30 

Início da palestra: 20h – duração 50 min 
 
 

Sábado, dia 07 de outubro de 2017 
ENCERRAMENTO 

 
III Confraternização Regional de Juventudes Espíritas do 
DF - COJEDF Regional (CRE 9 e 10) 
 Local: CEAL - Centro Espírita André Luiz, no Salão André Luiz 
QE 16, Área Especial "A" - Guará I 
 Horário: das 7h30 às 15h – credenciamento das 07h30 às 08h30 
 Faixa etária: de 13 a 21 anos 
 Inscrições na sua Casa Espírita, no período de 26 de agosto a 23 de 
setembro de 2017 
 
Seminário – 160 anos de O Livro dos Espíritos 
 Local: CEAL - Centro Espírita André Luiz, no Salão Social 

QE 16, Área Especial "A" - Guará I 
 Expositora: Luiza Leontina – Vice-presidente da Federação Espírita 
do Mato Grosso 
 Música e harmonização: Coral Irmã Scheilla 
 Horário: às 19h30 
 Início do seminário: às 20h – duração 90 min 
 
www.move.org.br/programacao 
www.facebook.com/semanaespiritadoguara 
 
 
 

Programação da XIII Semana Espírita do Guará 

160 anos de O Livro dos Espíritos 
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