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Os cuidados que a atual situação da pandemia de coronavírus nos exigem levaram a modificações
em nossas rotinas pessoais para a preservação de nossa saúde e daqueles que nos cercam.
Como as pessoas, as instituições também tiveram modificações em suas atividades, e com o
GEFA não foi diferente.
 
Após um primeiro momento de paralisação completa das atividades, várias ideias foram surgindo
para que a divulgação doutrinária tivesse continuidade através da gravação de estudos
doutrinários e de páginas ditadas por Emmanuel, das reuniões virtuais do Departamento de
Mocidade e de iniciativas do Departamento de Infância, além de reuniões virtuais de grupos de
estudo antes presenciais.  E de modo inédito para a Casa, a formação do nosso primeiro grupo de
estudos que já nasceu virtual, dedicado ao estudo de uma obra de Kardec menos conhecida (mas
nem por isso menos rica), “O Espiritismo em sua mais simples expressão”.
 
Além disso, a Casa, que sempre fez importante trabalho de assistência e promoção social,
também deu continuidade a essa tarefa através da colaboração de pessoas dos mais variados
Departamentos e Setores, com doação de bolsas reforçadas a cada 15 dias às famílias assistidas.
 
Como nós, várias outras Casas espíritas têm tomado decisões semelhantes que, se diferem
quanto à forma, têm o mesmo objetivo de manutenção das atividades de divulgação e assistência. 
 
E a pergunta que se impõe é: e depois? Depois que for possível retomar as atividades normais,
como estas outras ficarão? 
 
Percebemos então que, em meio às dificuldades, novas frentes de trabalho surgiram, e que
estenderam seu alcance para além dos limites físicos do GEFA. Estas frentes de trabalho, até
então não cogitadas, vieram para ficar. São as oportunidades de renovação individual, coletiva e
institucional que tais circunstâncias estimulam. Como nos diz a questão 737 de “O Livro dos
Espíritos” (Parte Terceira, Da Lei de Destruição), apreciamos as calamidades como tais pelo
nosso ponto de vista material, mas é preciso não perder de vista os objetivos de progresso e
transformação que proporcionam, para cada um de nós e para todos nós, como GEFA que somos.
Sigamos em frente.
 
A Diretoria

REINVENÇÃO



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.

Os atendimentos de estudo doutrinário assim como
todos os demais atendimentos presenciais do
Departamento estão também suspensos mas as
bolsas reforçadas de alimentos continuam a serem
doadas quinzenalmente. 

Precisamos muito da colaboração de todos.

     NOTÍCIAS
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PRECISAMOS DA COLABORAÇÃO DE TODOS!
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

NO MOMENTO TODO O GEFA ESTÁ
SEM FUNCIONAMENTO PRESENCIAL

DEVIDO AOS CUIDADOS DE
ISOLAMENTO SOCIAL



VOCÊ SABE O QUE SÃO “FAMÍLIAS SOLIDÁRIAS"?
 
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

O amor resume a
doutrina de Jesus toda

inteira, visto que este é o
sentimento por excelência
e os sentimentos são os

instintos elevados à altura 
do progresso feito

 
O Evangelho Segundo o

Espiritismo, 
cap. XI - A lei do Amor
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FORMAS DE AJUDAR
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS



As aulas presenciais do Departamento Infantil
permanecem suspensas por conta da pandemia do
Coronavírus até segunda ordem. Assim que tivermos uma
posição das autoridades retornaremos as atividades.
 
 Mas, enquanto não pudermos estar juntinhos, estamos
lançando neste mês o nosso BoleDIN, que trará
mensagens para os evangelizandos e suas famílias,
atividades evangélico-doutrinárias, músicas e histórias
espíritas que possam trazer acalento e a permanência de
vínculos afetivos da equipe DIN de envangelizadores com
as crianças, os adolescentes e
suas famílias.
 
Esperamos que vocês gostem! Tendo dúvidas e/ou
sugestões escrevam para: depinfanciagefa@gmail.com

O setor de artesanato agradece a colaboração das irmãs
franciscanas, que estão colaborando na confecção de máscaras
para doação aos nossos assistidos, trabalhadores da casa e
doadores de alimentos. Chegamos a marca de 600 máscaras. É
o GEFA trabalhando no enfrentamento a Covid 19!
 
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 ccomo a sua vida.
 
Até breve e CUIDE-SE!

EVANGELIZAÇÃO NO GEFA
DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN 

TRABALHO INCESSANTE

Segundo o educador
espírita José

Herculano Pires, 
 

"O maior patrimônio
que os pais podem
legar aos filhos é o

conhecimento de uma
doutrina que vai
garantir-lhes a

tranquilidade e a
orientação certa no

futuro."  
 

(Livro: Pedagogia
Espírita, 2008)
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DEPARTAMENTO DE  EVENTOS E BAZAR - DEB
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O GEFA E A DOUTRINA ESPÍRITA NAS REDES SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD

Neste mês de maio continuamos com nosso isolamento social,
ainda necessário e fundamental para atravessarmos de forma
mais rápida a pandemia mundial. 
 
O que não significa que devemos estar afastados de nossos
estudos!
 

A Doutrina Espírita tem muito a nos oferecer! Nosso Gefa está com suas atividades
interrompidas, seguindo as orientações das autoridades de saúde, e todos estamos
saudosos de nossos encontros e estudos. 
 
Pensando nisso, o Setor de Reuniões Públicas, do Departamento de Orientação Doutrinária,
DOD, está divulgando a Doutrina Espírita por meio da Internet, no canal do Youtube do
GEFA, e nas redes sociais Facebook e Instagram.
 
Às quartas e domingos, às 18h, é postado um áudio novo, da série Palestras Doutrinárias,
gravado pelos expositores da Casa, tratando de temas atuais e atemporais, à luz da
Doutrina Espírita.
 
E todos os dias, pela manhã, é postada uma leitura de página, da série Páginas Evangélicas
- O Espírito da Palavra segundo Emmanuel,  gravadas pelos leitores de página do GEFA. 
 
Nesses áudios ouvimos mensagens extraídas dos livros Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho
Verdade e Vida e Fonte Viva nos quais o espírito Emmanuel tece comentários à trechos do
Evangelho, sempre nos esclarecendo, alertando e confortando com suas palavras.
 
Como posso acompanhar?
 
Siga o Gefa nas Redes Sociais, 
no Facebook (@gefranciscodeassis) 
no Instagram (@gefranciscodeassis) 
e inscreva-se no canal do Youtube: BoletimGEFA (www.youtube.com/c/boletimGEFA),
habilite as notificações (clique no sininho ao lado do botão Inscrever-se) e não perca a
oportunidade de estudar a Doutrina Espírita, tão necessária, sempre e, em especial, nos
dias atuais.

http://www.facebook.com/gefranciscodeassis
http://www.instagram.com/gefranciscodeassis
http://www.youtube.com/c/boletimGEFA)


A missão do Departamento de Mocidade consiste em "acolher jovens de 12 a 23 anos
através do estudo da Doutrina Espírita". Com a necessária suspensão das atividades
presenciais, o grupo tem se mobilizado utilizando os meios tecnológicos disponíveis,
como grupos em aplicativo de conversa e reuniões virtuais. Em nossas interações,
duas observações gerais merecem destaque.
 
A primeira é constatarmos, com satisfação, que a casa espírita é formada pela união
de espíritos sob um mesmo ideal, ligados uns aos outros pela fraternidade. Por
mais gratos que sejamos pelo espaço físico que abriga a casa, o compromisso que
abraçamos transcende a matéria, que é seu instrumento. Assim sendo, muito nos
alegra que continuemos cumprindo a missão do DEM. Como fazíamos
presencialmente, temos dividido nossas preocupações e alegrias, discutido assuntos
à luz da Doutrina Espírita, nos amparado nas dificuldades e debatido sobre os
problemas que temos enfrentado. O verdadeiro emprego útil dos aprendizados se dá
na reforma interior e nas ações e escolhas que compõem nossa conduta; ficamos
felizes em poder contar com amigos com os quais compartilhamos essa jornada de
crescimento espiritual.
 
Já a segunda diz respeito aos desafios atuais. Temos percebido nas conversas a
necessidade de muita paciência, em especial dentro da própria casa. Carinho e
compreensão com aqueles que dividem o espaço mais restrito conosco. É preciso
também um olhar atento interior; muitos estão se sentindo pressionados por
demandas crescentes adentrando o lar, incertezas de toda ordem, saturação de
preocupações. É hora de encontrar em nossa realidade espiritual a fé e a sabedoria
imprescindíveis para lidar com tal realidade. Não percamos de vista as consolações e
esclarecimentos espíritas, fundados nos exemplos imperecíveis do Cristo. "Pedi, e
obtereis", ele disse. Kardec observa a importância de saber o que pedir. Apesar de
tudo que está além de nosso controle e nossa vontade, que saibamos pedir
temperança, coragem moral, confiança, resignação...
 
Atravessemos as tormentas sempre fiéis aos nossos valores.
 
Paz!

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE
NOSSA MISSÃO
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Nesse momento de isolamento social, o
DEC está dando apoio aos diversos setores
do GEFA na divulgação das palestras,
leituras e campanhas. Como a campanha de
doação de alimentos para as famílias
assistidas pelo GEFA.
 
Além das atividades virtuais desenvolvidas
no GEFA, outras Casas estão também
empenhadas em manter a divulgação da
doutrina nas redes sociais. No portal do
CEERJ, você encontra uma lista de reuniões
e atividades virtuais que acontecem no Rio
de Janeiro e em todo o Brasil, para esse
período de recolhimento social:
 
www.ceerj.org.br/portal/guiaon

O GEFA não está desenvolvendo atividades presenciais nesse período de isolamento,
com exceção da distribuição de alimentos. Mas, na volta, vamos precisar da sua
preciosa ajuda, como sempre!
 
Então aproveita para ir organizando em casa materiais que possa vir a doar!
Recebemos materiais diversos, em bom estado, como calçados, roupas, artigos infantis,
de decoração, bolsas, utilidades domésticas, roupa de cama, mesa e banho,
brinquedos, etc..., para serem encaminhados aos nossos Assistidos e ao Bazar
Beneficente Permanente, que é a nossa principal fonte de renda.
 
Agradecemos imensamente a sua colaboração!
 
Até a volta!

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
O GEFA E O MOVIMENTO ESPÍRITA
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DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP
NOSSA CASA

http://www.ceerj.org/guiaon

