
 

 

 

 

 

 

Editorial: 
 

ENTÃO É NATAL! 
 

Eis que mais um Natal se aproxima. De repente nos 
damos conta de como o ano passou rápido. Entre as 
angústias e os afazeres que as festas nos impõem, entre 
os jingles e as lojas com enfeites nevados enquanto o 
calor abrasador se anuncia, eis que percebemos também 
uma atmosfera de paz e de amor. É tempo de 
reconciliação, de proximidade com a família, de reflexão 
e de caridade. A mensagem sublime da manjedoura 
inunda nossos corações de esperança.   

Nessa época do ano estamos mais propensos a 
reflexões, aproveitamos a oportunidade para fazer o 
bem, exercitamos em maior medida a caridade, 
perdoamos. O aniversário do Mestre é o ensejo de 
colocar em prática seus ensinamentos.  

Que bom seria se fosse Natal o ano todo! Chegará 
o dia em que a paz e o amor de Jesus reinarão entre nós, 
seja qual for o dia ou mês do calendário. Até lá, sigamos 
aproveitando a oportunidade de renovação que cada 
Natal nos traz.  

Nas palavras de Meimei: “Não importa se diga que 
cultivas a bondade somente hoje quando o Natal te 
deslumbra!... Comecemos a viver com Jesus, ainda que 
seja por algumas horas, de quando em quando, e 
aprenderemos, pouco a pouco, a estar com ele, em todos 
os instantes, tanto quanto ele permanece conosco, 
tomando diariamente ao nosso convívio e sustentando-
nos para sempre.”1 

Que Jesus renasça em nossos os corações e que 
aprendamos a estar com ele, seguindo seus passos e nos 
tornando mais pacíficos e amorosos.  

A Diretoria. 

 

1 XAVIER, Francisco Cândido. Antologia Mediúnica do Natal. Espíritos 
Diversos. FEB. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horários e faixas etárias: 

• Domingo:  de 9h às 10:20h – de 2 a 12 anos 
• Segunda-feira: de 19:45h às 20:45h – de 3 a 12 anos 
• Quinta-feira (berçário a 12 anos): 

Manhã - de 8h às 11h 
Tarde - de 14h às 16h 

 
Haverá um recesso nas atividades da Evangelização 

em dezembro a partir dos dias: 
 Quinta-feira – 06/12. RETORNO EM 07/02 
 Domingo – 09/12. RETORNO EM 10/02 
 Segunda-feira – 10/12. RETORNO EM 11/02 
 
 
Bom final de ano a todos!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESCALAS DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS 
 

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 
 

DOMINGO 

(09:15h às 10:15h) 

SEGUNDA 

(19:45h às 20:45h) 

TERÇA 

(20:00h às 20:30h) 

QUARTA 

(14:30h às 15:30h) 

SEXTA 

(20:00h às 21:00h) 

02/12 
 

LE PERGS. 526 a 530 
ESE. CAP. XIX – 6 a 9 

 

03/12 
 

LE PERGS. 137 a 139 
LM (2ª PARTE) 

CAP III – 65 a 71 

04/12 
 

ESE CAP XXVII 
– 9 a 12 

05/12 
 

LE PERGS. 773 a 775 
ESE CAP XIII  – 14 a 16 

07/12 
 

LE PERGS. 956 e 957 
ESE CAP. V – 26 e 27 

09/12 
 

ENCONTRO DE NATAL 

 

10/12 
 

L. E. PERGS. 140 a 143 
L. M. (2ª PARTE) CAP IV 

– 72 a 74 ( I a IX) 

11/12 
 

ESE CAP XXVII 
– 13 a 17 

12/12 
 

L.E.  PERGS. 776 a 779 
ESE – CAP XIII – 17 E 18 

14/12 
 

LE PERGS. 958 a 960 
ESE CAP. V – 28 a 31 

16/12 
 

LE PERGS. 531 a 535 
ESE CAP. XIX – 8 a 10 

 

17/12 
 

L. E. PERGS. 144 a 146 
L. M. (2ª PARTE) CAP IV 

– 74 ( X a XVIII) 

18/12 
 

ESE CAP XXVII 
 – 18 a 21 

19/12 
 

LE PERGS. 780 a 783 
ESE CAP XIII – 19 e 20 

21/12 
 

LE PERG. 961 a 963 
ESE CAP. V – 1 a 4  

 

23/12 
 

LE PERGS. 536 a 540 
ESE CAP. XIX – 111 e 12 

 

24/12 
 

NÃO HAVERÁ 
REUNIÃO PÚBLICA 

25/12 
 

NÃO HAVERÁ 
REUNIÃO PÚBLICA 

26/12 
 

TEMA LIVRE 

28/12 
 

TEMA LIVRE  

 

30/12 
 

TEMA LIVRE 
EXPOSITOR CONVIDADO 

 

31/12 
 

NÃO HAVERÁ 
REUNIÃO PÚBLICA 

   

 

Legenda: ESE = O Evangelho Segundo o Espiritismo; LM = O Livro dos Médiuns; LE = Livro dos Espíritos. 

Departamento de Infância – DIN  

Nós do DEP estamos muito felizes por chegarmos 
ao final de mais um ano com a certeza de que fomos 
“escandalosamente ajudados”. Contamos durante todo o 
ano com a colaboração de nossa incansável equipe que 
nunca mediu esforços para atender às necessidades do 
departamento, agindo prontamente em todas as 
ocasiões. 

Agradecemos imensamente a ajuda de todos 
que, com muito amor, doaram o material tão necessário 
para manter o nosso Departamento de Ação Social, 
atendendo aos irmãos carentes e, também, fazendo com 
que nosso Bazar Permanente estivesse sempre 
abastecido, permitindo com isso, a manutenção e o 
conforto que o GEFA precisa para divulgar nossa 
doutrina, em todos os dias de atendimento da Casa. 

Rogamos a Deus que abençoe a todos, 
desejando-lhes um Natal de muito amor em suas famílias 
e que o ano novo traga prosperidade, alegria e muito 
trabalho no Bem!!!! 

Departamento de Patrimônio – DEP 

Aproxima-se o fim de 2018 e chega o momento em que costumamos 
refletir sobre tudo o que vivenciamos no ano que passou: os desafios, as 
dificuldades, as oportunidades, as dores, as alegrias e o consequente crescimento 
e aprendizado. 

A Doutrina dos Espíritos nos ensina que, a cada nova encarnação, temos a 
oportunidade renovada de crescimento, melhoria e evolução, que é favorecida 
quando exercitamos a fé raciocinada, tanto estimulada pelo Codificador. O 
Evangelho de Jesus, quando estudado e compreendido, nos consola em nossas 
dores e nos estimula a seguir em frente, sabedores do nosso destino final: a 
felicidade!! 

          
           

 

 

 

Foi um ano muito rico, e temos muito a agradecer a Deus e a espiritualidade querida que acompanha os 
trabalhos realizados em nossa Casa! 

Em janeiro, alguns grupos de estudo, de comum acordo entre seus participantes e coordenadores, irão 
suspender suas atividades para uma pausa de férias com a família, retornando no início de fevereiro, mas as 
Reuniões Públicas continuam ocorrendo normalmente durante o mês de janeiro, sem interrupções. 

Assim, esperamos revê-lo(a) no GEFA no Novo Ano que se aproxima, que nos oferece 365 novas chances 
de progresso, realizações e trabalho no bem! 

Feliz 2019! 

GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS 
Rua Morro do Ouro, no 78 – Ribeira – Ilha do Governador – RJ 
Telefone: 3497-9361 
Fundado em 20 de Janeiro de 1970 
 

Distribuição interna gratuita 
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Dezembro de 2018 

 

Departamento de Orientação Doutrinária e Mediúnica - DOD 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Departamento de Ação Social – DAS, atende pessoas materialmente carentes, que procuram o GEFA e 
tem por objetivo colaborar para o crescimento espiritual e social de todas elas, em trabalho sério, organizado, 
fraterno e que busca alcançar objetivos. 

Em 2018 participaram dos atendimentos diversos às quintas feiras 80 famílias, 28 idosos e idosas, 4 
gestantes e nutrizes e às terças feiras em torno de 40 pessoas em situação de rua e as que dela já saíram. 
 

VOCÊ SABIA? 

 Semanalmente há escala de estudos de temas adequados a cada grupo, à luz da Doutrina Espírita? 
Orientações de saúde também... 

 As entrevistas de Atendimento Fraterno pelo diálogo são semanais? 
 As Campanhas de presentes de Natal a todas as crianças e jovens da Evangelização assim como a aos 

nossos irmãos em situação de rua e os que dela já saíram e que tiveram boa frequência, foi um sucesso? 
Todos os nomes foram retirados e no dia 6 e 11 de dezembro todos já terão recebido seus presentes... 

 A frequência média do SAMOR é de 40 pessoas e dessas, 40% já saíram da rua e tem boa frequência... É o 
fortalecimento interior que se busca desenvolver e a força do amor da Equipe!! 

 Às quartas feiras, desde cedo de manhã, um grupo de homens e mulheres, trabalhadores do GEFA, 
produzem as refeições para os 2 dias de atendimento do DAS. Alegria pura!!! 

 Na 2ª quinzena de dezembro e em janeiro as atividades serão suspensas e retornarão em fevereiro. 
 

O DAS não se limita apenas a dar ajuda material, mas, principalmente, oferecer conhecimentos que propiciem o 
progresso espiritual dessas pessoas. Assim, recebem esclarecimentos e orientações sobre saúde, vivência em 
sociedade e conhecimentos evangélicos à luz da Doutrina Espírita. Essas pessoas quando chegam ao GEFA, são ouvidas 
no Atendimento Fraterno, passam pelo Setor de Higiene e Saúde e, a seguir, são encaminhadas ao grupo que deverão 
participar, de acordo com suas necessidades e características. 

O trabalho é desenvolvido em quatro grupos, a saber: Grupo de Idosos (SEMA); Grupo de Gestantes e Nutrizes 
(SAGEN); Grupo de Famílias (SEFAM) e o Grupo de Pessoas em Situação de Rua (SAMOR). Esses grupos são atendidos 
semanalmente nos seguintes dias:  

 Terça-feira (manhã) – Pessoas em situação de rua  
 Quinta-feira (manhã) – Famílias e Idosos  
 Quinta-feira (tarde) – Famílias e Gestantes/Nutrizes 

 

Todas as semanas, esses nossos irmãos tomam café da manhã, almoçam e recebem a bolsa de alimentos. O 
almoço é preparado com os alimentos arrecadados nas campanhas e doados pela feira de Petrópolis e pelo 
Hortifruti. 

O carinho dos voluntários na realização das refeições é o tempero responsável pelo almoço ser delicioso.  
O atendimento a pessoas em Situação de Rua acontece às terças feiras, de 6:45h às 11:30h, no Refeitório, 2º 

subsolo do GEFA. onde todas as atividades se desenvolvem, a saber: o café da manhã, a escolha de roupas e o 
banho, a prece e o passe, os avisos semanais importantes sobre o trabalho, os cortes de cabelo, o atendimento 
de saúde, as entrevistas de atendimento fraterno, a música, o grupo de estudo com programação adequada, o 
almoço, o recebimento de bolsas de alimentação aqueles que já saíram da rua e o encerramento. Este ano, até 
setembro, 10 pessoas saíram da rua!  

Estamos precisando de um médico voluntário para atender nesse dia. O número de pessoas em situação de 
pobreza que procura o GEFA em busca de socorro aumentou muito. Precisamos de sua ajuda para que possamos 
atender a esses nossos irmãos. Seja um voluntário e, se puder, contribua com as nossas campanhas!  

Campanhas - Campanha de Alimentos para a realização das refeições. Veja relação dos alimentos na 
recepção do GEFA. - Campanha de Mantimentos para compor as bolsas distribuídas às famílias semanalmente. 
Veja relação dos alimentos na recepção do GEFA. - Campanha de Roupas e Calçados para irmãos em situação de 
rua. Estamos precisando de roupas masculinas em geral, tênis e sandálias tipo havaianas, para suprir as 
necessidades dessas pessoas que vivem em situação tão adversa. - Campanha de Filtros. Todos nós precisamos 
beber uma água limpa para manter a saúde. Muitos de nossos assistidos ainda bebem água não filtrada, por não 
terem filtro em suas casas. Os filtros que vocês doarem irão para esses lares. 
            Venha nos conhecer!! 

Departamento de Ação Social - DAS 

Departamento de Eventos e Bazares – DEB  
 

     

Departamento de Comunicação - DEC 

Mais um ano de trabalho se encerra. Mais uma vez, Jesus nos deu a oportunidade de servir aos nossos 
irmãozinhos assistidos, transmitindo o seu amor através desta doutrina consoladora; nos deu também a 
oportunidade de conquistar o sentimento de missão parcialmente cumprida; nos ajudou e deu forças para 
enfrentarmos nossas lutas pessoais. 

Durante o ano, tivemos encontros maravilhosos culminando com o Encontro e Bazar de Natal. Sendo 
assim, aproveitamos para agradecer a todos que com a sua alegria, trabalho e participação, contribuíram 
para que este evento fosse um sucesso 

Temos muito que trabalhar! Que em 2019 possamos juntos começar uma nova caminhada! O mundo 
precisa de Jesus e Jesus precisa de nós para dar continuidade à sua obra.  Feliz 2019!!! 

 
Equipes DEB, DEC e DEM  

 
Se você ainda não foi ao Bazar de GEFA fazer as suas compras, vá correndo, pois no dia 15 estaremos 

entrando de férias. Não perca esta oportunidade!  
Atendemos na Rua Paramopama, 322 - sobrado, Ribeira 
Plantões:  

 Terças-feiras de 9:00 às 12:00 /14:00 às 17:00  
 Quartas, Quintas e Sextas das 14:00 às 17:00 
 Sábados de 9:00 às 12:00 

Departamento de Mocidade - DEM  

No dia 24 de novembro, ocorreu o Seminário 
sobre Espiritismo e Sexualidade. Foi um trabalho 
magnífico do Departamento de Orientação 
Doutrinária e Mediúnica do GEFA, que abordou 
um tema de grande relevância à luz da Doutrina 
Espírita, encantando a todos os presentes. 

E mesmo os que estavam à distância, 
puderam acompanhar o Seminário, via 
transmissão ao vivo, um novo recurso que será 
utilizado nos eventos futuros do GEFA. Ao lado, 
alguns registros desse dia extraordinário. 
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