Seja bem-vindo!
Estamos iniciando mais uma edição do GELCO e nos sentimos felizes com a sua presença.
Queremos parabenizá-lo por ter feito uma excelente opção ao decidir estudar a Doutrina Espírita.
Preparamos algumas orientações que lhe podem ser úteis.
A finalidade do GELCO é o estudo das obras básicas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O
Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Elas fornecem as informações
indispensáveis à compreensão da Doutrina Espirita. Foram acrescentados ao estudo o livro Obras Póstumas
e A Revista Espírita.
O nosso estudo é um trabalho em parceria: de um lado, os coordenadores têm a responsabilidade
de transmitir o conhecimento e facilitar a compreensão do assunto; de outro, os participantes precisam se
preparar, lendo antecipadamente as questões e anotando suas dúvidas. Somente assim obteremos êxito.
Allan Kardec afirma: “reconhece-se a seriedade de um estudo pela continuidade que se lhe dá”.
Seja perseverante e assíduo, interessado e pontual, dê sequência ao estudo. Se lhe parecer difícil, não
desista. A perseverança é uma das maiores virtudes de quem deseja aprender. Mantenha a motivação, o
foco, a assiduidade.
Não tenha pressa, não queria aprender tudo de uma vez. Eduque sua mente. Assim como uma refeição
precisa ser saboreada, a leitura deve ser sentida nas entrelinhas, ir além das palavras.
Procure o recolhimento e leia, de preferência, no mesmo lugar e à mesma hora – assim formará o hábito da
leitura. Verifique se o lugar é ventilado, adequadamente iluminado e confortável.
Leia previamente os tópicos a serem abordados, a fim de produzir reflexões ou levantar dúvidas relevantes
à compreensão do assunto. Leia-os também após as reuniões, para fixar os ensinamentos.
Faça a marcação dos trechos que julgar importantes. Pesquise o significado das palavras que desconhece, a
fim de enriquecer o seu vocabulário.
O livro não é a única fonte do conhecimento espírita. Há palestras, artigos, reportagens, revistas e outras
mídias. Entretanto, ainda é a principal fonte.
Não se esqueça de que estamos na doutrina da fé raciocinada. Portanto, toda informação deverá ser
submetida ao crivo da razão e do bom senso.
O Espiritismo é o maior curso de conhecimentos gerais que alguém pode fazer. Todavia, qualquer pessoa,
com um pouco de boa vontade e determinação, poderá assimilar-lhe os ensinamentos.
Considere o estudo da Doutrina Espírita uma prioridade em sua vida, porque se trata de um conjunto de
informações cujo objetivo é iluminar a mente e educar o coração, a fim de tornar a criatura humana
verdadeiramente feliz.
O conhecimento do Espiritismo deve ter um fim útil, que é a nossa transformação para melhor. Então, logo
que lhe seja possível, abrace o trabalho com alegria e jamais perca a oportunidade de ajudar; faça novos
amigos e procure se integrar às demais atividades da Casa.
Que Jesus o abençoe!
Vamos crescer juntos!

