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SOBREVIVÊNCIA
EDITORIAL

Neste mês de abril vários irmãos nossos de outras religiões 
cristãs, como católicos e evangélicos, comemoram a Páscoa, 
lembrando- se da ressurreição de Jesus. As diferentes 
correntes cristãs dão variadas interpretações para a 
ressurreição, e não nos cabe abordá-las neste texto.
 
Sobre este assunto, vale a pena nos remetermos à questão 1010 
de O Livro dos Espíritos. Nela, Kardec questiona se o dogma da 
ressurreição da carne consagra a doutrina da reencarnação 
que os Espíritos ensinaram, e a resposta é afirmativa. “(...) A 
doutrina da pluralidade das existências é conforme à justiça de 
Deus; só ela pode explicar o que, sem ela, é inexplicável.(...).
 
Jesus, portanto, além dos exemplos de benevolência, 
indulgência e perdão, que constituíram sua própria vida, vem 
também nos dar a certeza da sobrevivência da alma, 
ressurgindo após sua morte em várias situações diversas em 
meio aos apóstolos , como na passagem de Emaús (Lucas 24,13-
35).
 
Sobrevivemos à morte de nosso corpo físico e ressurgimos na 
Terra para continuarmos nosso trabalho em busca da perfeição 
espiritual; princípios estes claramente expressos em O Livro 
dos Espíritos, que no dia 18 de abril completa mais um ano de 
publicação.
 
Que possamos colocar nossa vontade e energia não apenas em 
admirarmos a Doutrina Espírita e reconhecer sua grandeza, 
mas principalmente em seguir seu enérgico chamado à nossa 
transformação moral, sabedores de que “ A caridade é a alma 
do Espiritismo”. (Revista Espírita, dezembro de 1868 - O 
Espiritismo é uma religião?).
                                                                           A Diretoria

 
Rua Morro do Ouro, 78 – Ribeira
Ilha do Governador – RJ
Telefone: 3497-9631

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., além de prestarmos enorme 
serviço ao Meio Ambiente. Caso 
esqueça de trazer, adote um copo 
durante o período em que estiver no 
GEFA..
Agradecemos a participação de nossos 
Trabalhadores e Frequentadores!!!!!!!!!  
Todos nós vestindo a “CAMISA DO 
GEFA”!!!!

ANO XXIII  
NÚMERO 354 
ABRIL 2019
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DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS
 OBJETIVO DOS TRABALHOS

 

 - O crescimento espiritual através do estudo de 

temas morais importantes à vivência de cada grupo, 

das Entrevistas de Atendimento Fraterno pelo 

Diálogo e pelo acolhimento.

- O crescimento social, através das orientações 

e ajudas de diversas formas.

"45% das pessoas que 
estavam em situação de 
rua no SAMOR já estão 
fora das ruas, morando 
de aluguel simples ou 
tendo voltado para a 

família!!
 

É a força do amor em 
ação e a  transformação 

íntima com os novos 
conhecimentos 

adquiridos."

 

SETOR DE ALIMENTAÇÃO
 

        Precisamos aumentar a arrecadação de ALIMENTOS 
BÁSICOS para

 - produção do café da manhã e almoço às 320 pessoas 
atendidas semanalmente

- ajuda semanal de mantimentos básicos a 80 famílias 
cadastradas e muito necessitadas 

 - leite em pó ou líquido para as crianças menores de 6 anos
- 65 bolsas individuais doadas aos 30 idosos, às 10 gestantes e 

às 25 pessoas que saíram da rua.
 

Atualmente as bolsas doadas estão bem reduzidas de 
alimentos. Ajuda muito pouco a quem passa fome. Mas ajuda...

EQUIPE DAS

FAMÍLIAS SOLIDÁRIAS 
O QUE SÃO???

 
São aquelas cujos membros

- Doam mensalmente alimentos 
específicos, dentro de suas 

possibilidades
ou 

- Fazem doação ao GEFA através de 
depósito bancário especificando o 

destino da doação.  Esse valor é logo 
repassado ao Responsável pelo Setor de 

Alimentação, que presta contas ao 
doador por nota fiscal discriminada.

 
Já funciona há 2 anos com algumas 

poucas famílias solidárias e precisamos 
aumentar esse número...

 
Podemos contar com vocês????

CAMPANHA DOS 
MESES DE

 MARÇO E ABRIL
 

200 m de FLANELA
 para a confecção de

 pijamas para as 
nossas crianças.
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DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN 
 

Horários:
- Domingo das 9:00 às 10:20h
- Segunda-feira das 19:45 às 20:45h
- Quinta-feira das 9:oo às 11:00h e das 14:00 às 16:00h
 
As aulas do Departamento Infantil já começaram. Pedimos aos 
pais e/ou responsáveis que confirmem com a coordenação os 
dados da criança que precisam ser atualizados.
 
Venham conhecer o trabalho de evangelização!

“Acendamos a luz dos 
ensinos divinos para que 
a terra se torne um sol 

radioso no infinito, 
conduzindo uma Família 
humana integrada nos 
princípios da vida em 

hosanas ao seu Criador.”
 
 
 

EQUIPE DIN
DEPARTAMENTO DE EVENTOS E BAZAR - DEB 
 

Com taaaanta coisa boa, fica até difícil escolher! Venha conferir 
os preços do nosso bazar! Aqui você encontra os mais variados 
artigos, novos e usados, em excelente estado por um precinho 
seeeensacional.
 
Venha nos visitar! Você não vai se arrepender!!
Endereço: Rua Paramopama, 322 sobrado- Ribeira
 
Plantões:
* Terças-feiras das 9:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h
* Quartas, quintas e sextas das 14:00 às 17:00h
* Sábados das 9:00 às 12:00h
 
Nosso artesanato precisa de mãos como as suas, para ajudar a 
manter as atividades da nossa casa espírita! Venha doar um 
pouquinho do seu tempo a esta causa maravilhosa, e 
aproveitar momentos de paz e harmonia. Contamos com a sua 
presença!
 
Nossa reunião acontece às terças-feiras, no segundo sub solo do 
GEFA, das 14:00 às 17:30h.
 

Bezerra de Menezes, 
psicografia de Maria Cecilia Paiva, 

FEB, 1979
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 As reuniões de Terça-Feira à noite serão diferentes a partir de Abril! 
 
As reuniões públicas de terça-feira à noite são reuniões de estudo 
doutrinário e se seguem por uma segunda parte de tratamento 
espiritual, onde são atendidas as pessoas encaminhadas pelo 
Atendimento Fraterno. Ela tem outras características um pouco 
diferentes das reuniões dos demais dias da semana, como sua duração 
mais curta e abranger, até então, o estudo de apenas uma obra:  o 
Evangelho Segundo o Espiritismo.
 
A partir de abril deste ano teremos uma mudança nos livros estudados: 
O Livro dos Espíritos será comentado em alternância com o Evangelho. 
A cada terça-feira um livro será o objeto do estudo. O objetivo é 
proporcionar o contato também com o Livro dos Espíritos, o primeiro 
codificado por Kardec, e ampliar nosso conhecimento doutrinário. Será 
uma ótima oportunidade de  enriquecer ainda mais o estudo do 
Evangelho, pois ambos são livros de cunho moral e filosófico e nos 
apresentam, ricamente, a misericórdia, a justiça e o consolo de Jesus, 
reproduzidos nas respostas dos Espíritos às perguntas de Kardec.
 
Alertamos que o horário, entre 20 e 20:30h, e a dinâmica da reunião 
não se modificam, apenas o conteúdo dos estudos.

DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA E MEDIÚNICA - DOD



GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS PÁGINA 05

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
 

Além de novos Associados, também precisamos de novos 
Voluntários para as mais diversas tarefas do GEFA. Temos 
postos na medida certa para o seu talento!!  Dá uma passada 
na Recepção do GEFA e se informe sobre como fazer para se 
engajar numa dessas atividades!!! 
 
Lembre-se, seja você a transformação que quer ver no mundo!
 
E TEMOS NOVIDADES:
 
Está em ritmo acelerado a tarefa de modernização dos sistema 
de som do Salão Principal.  Esperamos concluir tudo até 
meados de abril.
 
Desta forma, teremos mais conforto para assistir as palestras e 
mais qualidade nas transmissões ao vivo.
 
 
 

A Campanha por novos 
Associados continua!
Só com a sua ajuda 

conseguiremos continuar 
atendendo as famílias 

assistidas. 
Você define o valor e a 

frequência das sua 
contribuição.

Vá até a Recepção do GEFA 
e preencha uma proposta! 
Agradecemos muito aos 

que já se associaram!

EQUIPE DEC

Balanço das doações do 
Dia da Arrecadação 

(11 de Março)
DEPARTAMENTO DE MOCIDADE - DEM
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HOMENAGEM AO NOSSO COMPANHEIRO 
CESAR
 
No último dia 22 de março, nosso querido Cesar proferiu sua 
última palestra no GEFA, depois de um longo período se 
dedicando à nossa Casa, da qual foi presidente por muitos 
anos, bem como à causa Espírita como um todo.
 
Trabalhador de primeira hora do GEFA, esteve presente desde a 
sua fundação na rua Paramopama, junto a Dona Elva, sua 
fundadora, e participou ativamente do projeto e construção do 
prédio da Rua Morro do Ouro, tendo também atuado na 
organização e direção do GEFA junto à numerosa equipe até o 
ano de 2010.
 
Além do GEFA e de outras Casas Espíritas, Cesar foi voluntário 
na Rádio Rio de Janeiro, onde comandou o programa "Luz na 
Penumbra" por mais de 18 anos.
 
Fica aqui registrado nosso agradecimento e reconhecimento 
pelo belíssimo trabalho realizado pelo Cesar e nossos votos 
fraternos de muita Luz!
 
 

"A herança da 
liberdade 

pertence ao 
dever 

cumprido."
DO LIVRO PÉROLAS DE LUZ ,
 PELO ESPÍRITO EMMANUEL ,  

PSICOGRAFIA DE FRANCISCO 
CÂNDIDO XAVIER


