
 

 

E D I Ç Ã O  D E  P R I M A V E R A  

Dicas… 

O 

Dia da Árvore 
Projeto de Incentivo ao Trabalho no Bem através da Arte Espírita 

Nesta edição… 
Nesta edição você vai saber 
um pouco mais sobre o Dia 
da Árvore, um evento que 
acontece a cada 3 meses no 
GEAMA. 
Aqui você vai encontrar 
um manual com fotos e  
tudo o que você precisa 
saber para participar deste 
super evento!! 
Deixe o Jabba, quer dizer, 
a preguiça de lado e saiba 
mais sobre o grupo de arte 
mais animado de todos os 
tempos!! 

 
“ Aquele que semeia saiu a semear; - e, semeando, uma parte 
da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros vieram e a 
comeram. – Outra parte caiu em lugares pedregosos onde não 
havia muita terra; as sementes logo brotaram, porque carecia de  
profundidade a terra onde haviam caído. – Mas, levantando-se, 
o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. – Outra 
parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram.  – 
Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando 
algumas sementes cem por um, outras sessenta e outras trinta.  
– Ouça quem tem ouvidos de ouvir. 

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. XVII – item 5 

COMEERJ 

 Você já fez a sua 
inscrição? Então 

não perca tempo e 
se cadastre no site. 
Não deixe de ir! 

Leitura 

 “O verdadeiro 
analfabeto é aquele 
que aprendeu a ler 
e não lê.” 

Mário Quintana 

Cursos 

 Não esqueça que 
você tem que estar 
estudando! Aqui 
no GEAMA temos 
o estudo às 16 
horas!  
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O que é o Dia da Árvore? 
 

O Dia da Árvore é um dos vários projetos elaborados 
pelo Grupo Espírita de Arte Maria Angélica. Cada 
trabalho desenvolvido no GEAMA é lembrado em 
nossas árvores. Esse dia incentiva, principalmente, a 
leitura edificante, a fim de que os integrantes 
mantenham-se inseridos na seguinte proposta:  

“Espíritas, AMAI-VOS e INSTRUÍ-VOS.” 

 

Como acontece? 
 
Os nossos frutos são representados por medalhas que 
são colocadas nas árvores. Cada integrante do 
GEAMA recebe uma árvore feita de feltro no seu 
primeiro Dia da Árvore. A cada três meses, 
aproximadamente, o responsável pelo projeto manda 
um e-mail para o grupo pedindo que todos enviem uma 
lista com os “frutos que colheram”. As medalhas são 
produzidas e, no dia combinado, são entregues. 

Quem pode participar? 
 
 Todos os integrantes assíduos do GEAMA são 
convidados a participar desse projeto! E para tal 
devem responder o e-mail do Dia da Àrvore! 
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As medalhas 

Nossas peças 
Todas as pessoas que participam das peças produzidas 
pelo GEAMA ganham uma medalha referente àquela 
peça. Não só os atores ganham medalhas, mas também 
os que ajudaram nos bastidores: os que fizeram 
figurino, os que escreveram o roteiro… A medalha ao 
lado foi dada para quem participou da peça  A Flor da 
Honestidade. 

Livros 
A leitura também é muito importante para o nosso 
grupo. Sabemos que quanto mais lemos, mais temos a 
contribuir em nossas peças e nossos estudos. Portanto 
os integrantes do GEAMA recebem uma medalha 
personalizada para cada livro que leu.  

 

Amoarte 
Como somos um grupo de arte e decidimos expandir os 
nossos horizontes abraçando outras formas artísticas, 
agora também temos medalhas para quem vai a 
eventos artísticos como concertos, apresentações de 
dança, peças de teatro, exposições… Enfim, tudo que 
possa servir de inspiração para o nosso grupo.  

COMEERJ 
É claro que não podia faltar a medalha da COMEERJ, 
o evento mais badalado do carnaval fluminense. A 
confraternização de mocidades que nos faz rir, chorar, 
debater, encontrar amigos especiais, trabalhar 
loucamente, estudar mais ainda… Temos pessoas no 
nosso grupo que fazem coleção dessa medalha!!! 
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Por que decidimos fazer o Dia da Árvore? 

Grupo Espírita de Arte Maria Angélica é um 
trabalho que, por meio da Arte Espírita, 
pretende oferecer um espaço de 
autodescobrimento espiritual para a juventude, 
cujos participantes se devotam à divulgação e 
ao estudo do Cristianismo Redivivo, bem como 
ao exercício da Caridade. 

Em um de nossos encontro semanais, quando 
haviam em torno de 15 participantes, fizemos 
uma reunião de novas idéias. Muitos novos 
projetos surgiram e um deles foi o Clube da 
Leitura, que visava a troca de livros e o 
incentivo à leitura edificante. 

A partir desse projeto, desenvolvemos o Dia da 

Árvore que serviria para nos mostrar o quanto 
já havíamos plantado e os frutos que estávamos 
colhendo devido a divulgação do espiritismo 
através da arte. As nossas árvores servem 
também para nos mostrar que podemos fazer 
muito mais e melhor. 

Hoje, o Dia da Árvore já está bombando no 
GEAMA e muito ainda está por vir. 

Esperamos que todos possam aproveitar e 
desfrutar desse momento de união e alegria. 

Não percam o próximo Dia da Árvore, pois 
sempre temos novidades! 

Aguardem. 

Como unir o seu grupo de arte 
Receita para unir o grupo de arte espírita – criado 

por cada integrante do GEAMA 

1 colher de criatividade 
1/2 xícara de harmonia 
2 copos de boa vontade 
1/2  tablete de contato 
com outros grupos de 
arte 
2 xícaras de organização 
e muita confraternização 

Misture todos os ingredientes no seu 
coração, faça a sua metanóia e espere o 
tempo que for necessário.  
O segredo é ter muita paciência e fé, 
caso contrário a receita pode desandar. 
Sirva uma porção para cada integrante 
todos os sábados a partir das 16 horas e 
aguarde o resultado!! Bom apetite!! 



 

 

Então, quando vocês receberem o e-mail do Dia da Árvore 
respondam o mais rápido possível, pois as medalhas levam um 
certo tempinho para ficarem prontas. Não deixem para 
responder na sexta-feira anterior ao evento, pois vocês correm o 
risco de só receberem suas medalhas três meses depois.  

 

 

Marcela Sidrim ou Carol Barra 
 

Ou mande um e-mail para o grupo:   
geama-cema@googlegroups.com 

  

Respondam o e-mail… 

Estaremos esperando… 

Tenha um ótimo Dia da Árvore!! 

Em caso de dúvida, fale com: 

DIA DA ÁRVORE SETEMBRO 2008 


