
 

2020 é o ano do cinquentenário do GEFA. Em janeiro demos início às comemorações, em uma calorosa reunião,
que contou com a presença de alguns de nossos fundadores, muitos trabalhadores e amigos. Na ocasião
pudemos nos abraçar e comer juntos um pedaço de bolo. Fizemos um balanço do passado e muitos planos para o
futuro. Fomos convidados a exercitar a nossa imaginação e pensar nos próximos cinquenta anos da Casa. Com
certeza nenhum de nós cogitou naquele momento a possibilidade de vivenciarmos um cenário como o que
estamos vivendo desde meados de março. 

Se por um lado sentimos tristeza ao saber que o prédio, construído com tanto esforço, encontra-se fechado e
vazio, por outro, nos alegramos de constatar como o GEFA se expande através dos seus canais online. Como
dissemos na comemoração de janeiro, o GEFA somos nós e os próximos 50 anos começam agora. Assim, a Casa
segue aberta, funcionando a todo vapor, com reuniões públicas, grupos de estudo, lives, BoleDin (o boletim
quinzenal do Departamento de Infância), atendimento fraterno online e reuniões de irradiação, sem falar nas
reuniões de trabalhadores dos diferentes setores que seguem acontecendo remotamente. Presencialmente
continuamos recebendo doações e distribuindo, quinzenalmente, as bolsas de alimentos para as pessoas
cadastradas. 

Fazendo um balanço desses meses em que tivemos que nos adaptar, percebemos o quanto crescemos com as
dificuldades que se apresentaram. No início da pandemia suspendemos as atividades presenciais por quinze dias,
a cada reavaliação cuidadosa, fomos aumentando os prazos. Nenhum de nós imaginava que em setembro ainda
estaríamos nessa situação. No entanto ela perdura e o cenário que se apresenta é ainda de muito cuidado.

Dessa forma, em reunião com os responsáveis e corresponsável pelos nossos 7 departamentos, decidimos que
permaneceremos com as atividades presenciais suspensas até 31 de dezembro. Levamos em conta as
recomendações das autoridades sanitárias e do CEERJ para um possível retorno de algumas das nossas
atividades presenciais e avaliamos que o mais prudente é continuar investindo nas atividades online, já que muitos
dos nossos colaboradores e frequentadores são de grupo de risco e unidades de saúde têm registrado aumento
no número de casos. 

Estamos atentos, acompanhando a situação e qualquer alteração na data proposta será divulgada amplamente.

Continuaremos com a entrega de alimentos e em breve voltaremos a distribuir roupas para as famílias assistidas.
Estamos estudando protocolos e preparando o espaço para a reabertura do bazar. 

Assim, com um prazo maior estipulado, sem tantas incertezas e indefinições, podemos seguir planejando e
retomando nossos planos para os próximos 50 anos. A começar pela comemoração de Francisco de Assis, que se
aproxima! 
                                                                                                                                                            A Diretoria
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BALANÇOS E PLANOS



HORÁRIO DOS
ATENDIMENTOS

                Quinta-feira:
8:00h às 12:00h
40 FAMÍLIAS E 30 IDOSOS
12:30h às 16:30h
40 FAMÍLIAS E 10 GESTANTES          

 
                 Terça-feira:
 6:30h às 12:00h 
40 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

METODOLOGIA
 DO SERVIÇO ASSISTENCIAL - 

APLICAÇÃO DA PARÁBOLA
 DO BOM SAMARITANO

 
     -Socorrer
     -Ouvir
     -Ir às raízes do mal
     -Ajudar a erguer o necessitado   
     -Acompanhar

OBJETIVOS DO
TRABALHO

O crescimento espiritual
e social das pessoas

atendidas

Neste momento difícil de pandemia no Planeta e em
nosso país, o GEFA está aberto apenas para receber as
doações de alimentos e outras doações que chegam.
As bolsas reforçadas de alimentos continuam a serem
doadas quinzenalmente ás pessoas assistidas pela
Instituição e a maioria delas está recebendo o auxilio
emergencial do governo.
Precisamos muito da colaboração de todos.

     NOTÍCIAS
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SEGUIMOS JUNTOS, APESAR DA DISTÂNCIA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

Conserto de roupas, sapatos e tênis
Doação de objetos de cozinha em geral e
específicos como panelas e eletrodomésticos

     PEDIDO DE AJUDA



PARA FACILITAR O CONTROLE PEDIMOS
QUE AS DOAÇÕES EM DEPÓSITO BANCÁRIO
NA CONTA DO GEFA SEJAM
COMPARTILHADAS PELO WHATSAPP DA
DIRETORA TESOUREIRA RITA,

           CEL 98886 0019

 OU NO EMAIL DO GEFA   
       
           TESOGEFA@GMAIL.COM

Desempenha tuas mínimas
tarefas com caridade, desde

agora. Se não encontras
retribuição espiritual, no

domínio do entendimento, em
sentido imediato, sabes que
o Pai acompanha todos os

filhos devotadamente.
Há pedras e espinheiros?
Fixa-te em Jesus e passa.

Emmanuel

São aquelas que doam mensalmente
alimentos básicos ou fazem depósito bancário na
conta do GEFA. A identificação dos depósitos da
Família Solidária é feita mediante o "centavo
identificador", cada valor de centavo corresponde
a uma Família Solidária. Assim o valor é
repassado para o Setor de Alimentação, que faz
a compra mais adequada às necessidades
do momento. Como sempre, a prestação de
contas é realizada posteriormente."

Atualmente existem três Famílias Solidárias que,
juntas, são responsáveis pela metade do que é
doado às pessoas e famílias atendidas. Eram
duas em março e agora já são três!!! Faça parte
também dessa Família!

Maiores informações com o Rocha: 99936-7718
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VOCÊ SABE O QUE SÃO FAMÍLIAS SOLIDÁRIAS?
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

As triagens do Setor de Vestuário
voltaram a acontecer e brevemente
haverá a distribuição às famílias.

Estão acontecendo online às pessoas
atendidas que possuem telefone celular
dos 4 Setores de atendimentos a
grupos: FAMILIAS; IDOSOS; GESTANTES E
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E ÀS
QUE JÁ SAÍRAM DAS RUAS. 

Estão sendo repassadas a quem tem
celular e deseja recebe-las pelo
WhatsApp.

DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS 
DE VESTUÁRIO E PARA O LAR

ENTREVISTAS DE ATENDIMENTO FRATERNO

DIVULGAÇÃO DAS PALESTRAS ONLINE 
DO GEFA



Desde março deste ano, quando por necessidades de ordem sanitária tivemos de observar o
isolamento social e suspender as atividades presenciais no GEFA, passamos, após curta
interrupção, a fazer estudos gravados como áudios, a princípio como temas livres. 

Mais recentemente entramos em uma nova etapa do trabalho, mantendo os estudos gravados,
seguindo o estudo sequencial de obras da Codificação como nas reuniões públicas presenciais
(em sua maior parte em vídeo), além de termos começado as lives, em que dois expositores
debatem sobre um assunto específico. 

Vários grupos de estudo também mantiveram suas atividades pela internet, com encontros por
aplicativos de reunião como o Zoom, e tivemos a inovação com a formação de grupos de
estudo que já foram criados na forma virtual. Nesses moldes virtuais também estão
funcionando a irradiação e o atendimento fraterno. 

Apesar das dificuldades que a pandemia nos impôs, abriram-se novas frentes de trabalho que
vieram para ficar.

Falando nisso, agradecemos muito aos que participaram da última pesquisa sobre temas
doutrinários, realizada ainda presencialmente, no GEFA. Buscamos atender às sugestões
abordando os temas nas palestras e nas lives. 

Agora, gostaríamos de avaliar o trabalho que estamos fazendo e também esperamos a sua
colaboração com sugestões de temas para nossas próximas lives. Que temas à luz da Doutrina
Espírita gostaria de ver discutidos?

Ajude-nos a aprimorar nosso trabalho! Segue o link o formulário online, é rápido e fácil de
participar!

https://forms.gle/hp2bW2Vc32grkjWaA

Nosso endereço de reunião está fechado, mas o GEFA não para.

DOD ONLINE
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DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD

https://forms.gle/hp2bW2Vc32grkjWaA


DEPARTAMENTO DE MOCIDADE - DEM

Aproveitem esse momento de quarentena para
reforçar sua fé em Deus com oração, leituras
edificantes e assistindo as palestras virtuais que
estão sendo feitas pelo GEFA.

Busquem fortalecer seus vínculos afetivos
dialogando, mesmo de longe, com trocas sinceras
de positividade que trarão conforto.

Procurem se solidarizar com as pessoas com uma
palavra amiga, com um sorriso, com uma doação
de recursos ou com outras formas de ajuda a
quem precisa.

Cultivem a esperança de que dias melhores virão
para amenizar as angústias que surgem e que
Deus estará sempre conosco.

Continuaremos enviando o BOLEDIN para que as
crianças possam ler histórias, ouvir músicas e
fazer atividades. 

Em breve estaremos juntos novamente.

QUERIDOS EVANGELIZANDOS E PAIS
DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN 
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E o que tem lá?
Temos bate-papo, acolhimento, desabafos,
assuntos atuais e tabus deste mundo que nos faz
perceber o quanto a Doutrina pode ser
esclarecedora e acolhedora, mesmo quando não
está tudo bem.

SÁBADOS, VIRTUALMENTE, A PARTIR DAS 16h.

PARTICIPE DO GRUPO DA MOCIDADE!!



MOMENTO DE NOS FORTALECERMOS
DEPARTAMENTO DE EVENTOS E BAZARES - DEB

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP
O GEFA É NOSSO
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Oi gente, é hora de cuidarmos uns dos outros e a
melhor coisa a fazer agora é ficarmos em casa. Não
importa quanto tempo, o que importa é que depois
deste  período de quarentena possamos nos encontrar
fortalecidos e prontos para recomeçar. Aproveite este
tempo em casa para se desapegar de coisas que já
não lhe são úteis e lembre-se que a sua doação é
muito importante para nós, assim como a sua vida.
Até breve e CUIDE-SE!

Devido à paralisação das atividades normais da
Casa, o DEP, nesse período , está mantendo a
limpeza do prédio e o nosso funcionário continua
trabalhando de segunda a sexta, das 9h às 15h,
para receber as doações, com intervalo para o
almoço. 

Visando facilitar a comunicação do GEFA com os
frequentadores da nossa Casa, vamos criar um
GRUPO NO WHATSAPP exclusivo para este fim.

Nesse grupo, só o administrador poderá fazer
postagens, a fim de reduzir o número de
mensagens trocadas, limitando-se às
divulgações dos nossos eventos e ações.

Se você deseja participar do grupo, envie por
email (boletimgefa@yahoo.com.br) seu nome e
celular!

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
QUEREMOS FALAR COM VOCÊ!


