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FRANCISCO E KARDEC
EDITORIAL
Outubro é o mês de desencarne de Francisco de Assis e do nascimento de Allan Kardec. Nossa
Casa é o Grupo Espírita Francisco de Assis, o que significa que tem Francisco como seu patrono
e , sendo espírita, estuda, divulga e procura estimular a prática dos postulados do Espiritismo,
codificado por Kardec. Portanto Kardec e Francisco estão associados no nome mesmo da
instituição, mas qual a relação entre eles?
Essa resposta pode ser inferida em um trecho de um discurso de Kardec publicado na Revista
Espírita de dezembro de 1868, intitulado “ O Espiritismo é uma religião?” Nele, Kardec diz : “A
caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e
para com os seus semelhantes; eis por que podemos dizer que não há verdadeiro espírita
sem caridade”.
A caridade que Kardec coloca como alma da Doutrina é a mesma que Francisco de Assis
praticou, desde que ouviu o chamado na igrejinha de São Damião que o convocava para
reconstruir a Igreja. Francisco parte então para a prática do Evangelho com toda sua simplicidade
e pureza. Traz o ensinamento do Cristo para a vida comum das pessoas, através de seu
exemplo; ensinamento este à época perdido no meio das divisões e riqueza que
caracterizavam a Igreja e a distanciavam do povo.
Trouxe Francisco o frescor do Evangelho aos desesperançados e sofredores, e tal era a força de
sua figura e de seu ideal que muitos jovens se juntaram ao seu propósito. Mais de 600 anos
depois, em um ambiente marcado pelo materialismo e incredulidade, o trabalho de Kardec nos
faz compreender e praticar melhor este mesmo Evangelho que Francisco pregava por nos
relembrar de nossa imortalidade e da bondade de Deus que nos dá tantas oportunidades quanto
necessárias através dos renascimentos.
Que os exemplos destes dois trabalhadores incansáveis do Cristo nos inspirem em nossa
caminhada, sempre.
A Diretoria
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INFÂNCIA E MOCIDADE ESTREITANDO OS LAÇOS
DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN e DEPARTAMENTO DE MOCIDADE - DEM
Desde 2016 o DIN em parceria com o DEM
desenvolve o projeto: Estreitando os
laços DIN com o DEM que tem como objetivos:
Integrar os evangelizandos da infância do Módulo
IV com a Mocidade do GEFA;
Qualificar a passagem dos evangelizandos do DIN
para o DEM, auxiliando-os nessa transição;
Desenvolver novas relações de fraternidade e de
cooperação, dentro do contexto da Evangelização
Infanto-Juvenil;
Incentivar a participação dos evangelizandos do
DIN nas atividades do Movimento Espírita do 17º
CEU, na participação dos encontros infantojuvenis: CONMEL e COMEERJ.

Estreitando
os laços
DIN com DEM

E, especificamente, nesse mês de outubro onde
comemoramos o Dia de Francisco de Assis,
propomos os nossos evangelizandos do módulo
IV do DIN a conhecerem um pouco das
atividades da Mocidade no dia 05/10/2019
participando do estudo especial “Onde houver
dúvidas que eu leve a fé", trecho da famosa
oração/canção de Francisco de Assis, patrono
da Casa, das 16h30m
às 18h30m.
Com isso, no dia 06/10/2019 o módulo IV não
terá atividades no DIN, mas a casa funcionará
normalmente. Caso julguem melhor, haverá
outra palestra comemorativa de Francisco de
Assis nesse mesmo domingo,cujo tema será
"Francisco e a Igualdade".
Contamos com a participação e entendimento
dos pais, famílias e evangelizandos do módulo
IV,
Abraços fraternos,
Cordenação DIN.

GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS

PÁGINA 02

ACEITAMOS DOAÇÕES, SEMPRE!
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP
O DEP, através do seu Setor de Triagem de Donativos, vem solicitar à Comunidade GEFA
que se possível, mobilize seus familiares no sentido de aumentarmos o número de
doações recebidas para que possamos atender às pessoas assistidas e encaminhar mais
material ao Bazar Beneficente Permanente com a finalidade de aumentar a renda
da Instituição para fazer frente às inúmeras despesas decorrentes do grande movimento
de pessoas e atividades que a Casa desenvolve.
A Campanha “Poupa Copos” continua. Se cada frequentador trouxer o seu copo ou sua
garrafinha, certamente a nossa Casa estará economizando copos. Caso esqueça de
trazer,adote um copo durante o período em que estiver no GEFA, além de prestarmos
enorme serviço ao Meio Ambiente.
Agradecemos a participação de nossos Trabalhadores e Frequentadores!!!!!!!!! Todos nós
vestindo a “CAMISA DO GEFA”!!!!

VAI PERDER??
DEPARTAMENTO DE EVENTOS E BAZAR - DEB
Psiu! Da só uma olhadinha no nosso Bazar, mas cuidado, você vai querer levar
tudooo! É muito barato!!! Estamos atendendo de terça à sábado na Rua Paramopama
322 - sobrado. Ribeira.
Horário de atendimento :
Terça -feira das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00
Quartas,quintas e sextas das 14:00 às 17:00
Sábados das 9:00 às 12:00
Não perca tempo, venha logo!
Nós do artesanato continuamos trabalhando a todo vapor para o nosso almoço e bazar
beneficente de Natal. Já temos mais de 400 peças prontas para deixar a sua lista de
presente ainda mais atraente. Se você quiser fazer parte desta equipe, poderá nos
encontrar toda terça-feira no segundo subsolo do GEFA à partir das 14:00h.
Venha colaborar com a gente!!!
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SEMINÁRIO SOBRE ABORTO
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD
Neste mês de outubro o Departamento de Orientação
Doutrinária realizará um Seminário cujo tema será
O ABORTO, à luz da Doutrina Espírita.
O objetivo do seminário é, juntos, refletirmos sobre o
tema. Teremos a oportunidade de refletirmos sobre o
aborto pela ótica da medicina, das normas legais, no
Brasil e no Mundo, e, naturalmente, sob a Luz
esclarecedora da Doutrina Espírita, que nos traz grande
entendimento sobre o tema.
Todos os frequentadores e trabalhadores da nossa Casa estão convidados e serão muito bem
vindos! Convidamos, em especial, os trabalhadores dos Setores de Reunião Pública, de Grupos
de Estudo, de Atendimento Fraterno, de Atendimento a Gestantes e Nutrizes, Setores que são
chamados a refletir e se manifestar sobre o tema em suas atividades.
Nosso encontro será dia 26 de outubro, um sábado, a partir das 15h.
Aguardamos vocês!
ESCALAS DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS
MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Legenda: E S E = O Evangelho Segundo o Espiritismo; L M.= O Livro dos Médiuns; L E = Livro dos Espíritos.

GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS

PÁGINA 04

REUNIÃO DE TRATAMENTO PARA ENFERMOS
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD
Para participar da Reunião Privativa de Tratamento
Espiritual para Enfermos, toda terça, é necessário
agendar uma entrevista. As reuniões ocorrem às 14h
no GEFA e seguem a seguinte escala de estudos do
Livro LEIS DO AMOR.

Escala das reuniões
01/10
08/10
15/10
22/10
29/10

Capítulo IV - Perg. 1
Capítulo IV - Perg. 2
Capítulo IV - Perg. 3
Capítulo IV - Perg. 4
Capítulo IV - Perg. 5

CONHEÇA MELHOR O GEFA
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
Reforçamos nosso apoio à Campanha da
Rádio Rio de Janeiro, a emissora da
Fraternidade. Recordemos que:
"O Espiritismo nos solicita uma espécie
permanente de caridade - a caridade de sua
própria divulgação" - Emmanuel.
E continuaremos esse mês mostrando como
funciona nossa Casa. Agora o organograma
mostrando a estrutura dos Departamentos.
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NOSSAS AÇÕES
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

OBJETIVOS DO TRABALHO

O crescimento espiritual e
social das pessoas atendidas

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

ESTRUTURA DO DAS
São 5 Setores de atendimento a pessoas apoiados
por mais 5 Setores de atividades diversas

“Qual soma de
felicidade comum a todos os seres
humanos?”
Metodologia
serviço
“Com relaçãodo
à vida
assistencial espírita
material é a posse do necessário. Com
relação à vida moral, a consciência
tranquila e a fé no futuro.”
Livro dos Espíritos, perg 922
NECESSIDADES PERMANENTES
·
Alimentos básicos e leite. Seja
mais uma FAMÍLIA SOLIDÁRIA!!!
Falar com Rocha: – 99936-7718
Lençóis; toalhas de banho e de
rosto;
Roupas de bebê: calças e
macacão sem pé (maior
aproveitamento); meias; body;
blusas manga curta e comprida;
fraldas rn e p
Roupas e sapatos de criança em
geral
MAIOR NECESSIDADE DE
AUMENTO DE EQUIPE
Com as Gestantes:
Michelle – 99238-3398
No preparo das refeições, nas
quartas feiras.
Isa – 99777-1117
Pegar doação de legumes e
verduras na Frutalha, próximo ao
Mundial do Cacuia, aos sábados
em torno das 17:30h
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