
GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS
 

 
 
 
 
 
Fundado em 20 de Janeiro de 1970
 

 

Amigas e amigos do GEFA,
 
No dia 25/05/2020 foi publicado o Decreto 47461/20 da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro,
que autoriza o funcionamento de templos religiosos de qualquer natureza para cultos presenciais,
desde que observadas várias recomendações. Este decreto teve, porém, seus efeitos suspensos
por decisão judicial de 28/05/2020.
 
É importante ressaltar que, independentemente da suspensão judicial, o decreto municipal trata da
autorização, e não de obrigatoriedade de funcionamento presencial das instituições.
 
Em termos sanitários, o momento continua exigindo atenção por parte de indivíduos e instituições
face ao aumento mantido do número de casos e óbitos relacionados à COVID19, no país e em
nosso Estado.
 
Vários países que se encontram em fase de maior controle da doença têm relaxado as medidas
de isolamento social e em alguns deles um novo aumento do número de casos obrigou a revisão
das decisões anteriores.
 
Nossa Casa conta com muitos trabalhadores e frequentadores pertencentes aos grupos de risco
para desenvolver formas graves da COVID19, seja por terem mais de 60 anos ou por
apresentarem doenças que os tornam susceptíveis.
 
Deste modo, considerando a responsabilidade que a Casa deve ter com a segurança e saúde de
seus membros, e alinhados com as recomendações do Conselho Espírita do Estado do Rio de
Janeiro (CEERJ), o GEFA permanecerá com suas atividades presenciais suspensas até
30/06/2020, excetuando-se a entrega de alimentos para as famílias assistidas que tem ocorrido a
cada 15 dias, observando-se cuidados de higiene e afastamento para trabalhadores e assistidos.
 
Nossas atividades virtuais permanecem, inclusive com a possibilidade de atendimento fraterno à
distância, através do site do GEFA; o atendimento fraterno virtual é mais um recurso de apoio para
aqueles que dele sintam necessidade.
 
Esperando que todos estejam bem, rogamos que Jesus nos ampare a todos, e que continuemos a
fazer nossa parte em benefício de todos.
 
A Diretoria
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MOMENTO DE CAUTELA



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. 
A MAIORIA DAS PESSOAS ATENDIDAS ESTÁ
RECEBENDO O AUXILIO EMERGENCIAL DO
GOVERNO.
Precisamos muito da colaboração de todos.

     NOTÍCIAS
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NOSSO TRABALHO NÃO PODE PARAR!
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS



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

Qual a soma de felicidade
comum a todos os seres

humanos?
 

Com relação à vida material
é a posse do necessário.

Com relação à vida moral é
a consciência tranquila e a fé

no futuro.
 

O Livro Dos Espíritos, 
Perg. 922
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VOCÊ SABE O QUE SÃO FAMÍLIAS SOLIDÁRIAS?
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

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!

CUIDE-SE!
DEPARTAMENTO DE  EVENTOS E BAZAR - DEB

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!



Ainda, permanecemos com nossas atividades não
presenciais por meio do nosso BoleDIN.
Esperamos que estejam bem e acompanhando as
novidades do nosso jornalzinho quinzenal. Neste
próximo número apostamos em mensagens de
ânimo e com atividades preparadas com muito
carinho pela equipe de evangelizadores do DIN/
GEFA.
 
Na medida do possível, nesse período de
isolamento social, seja sempre gentil com as
pessoas ao seu redor. Sorria, agradeça e ajude a
quem precisar. Fazer o bem sempre faz bem.
Seja você mesmo, faça a sua parte e ore todos
os dias. Acredite no seu potencial!

ESTAMOS JUNTOS!
DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN 
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Ainda bem que
sempre existe outro
dia. E outros sonhos.

E outros risos. E
outras pessoas. E
outras coisas... 

 
(Clarice Lispector)

Nesse momento de isolamento social, o DEC está
dando apoio aos diversos setores do GEFA na
divulgação das palestras, leituras e campanhas.
também ajudou na implementação do sistema
online de Atendimento Fraterno no site do GEFA.
 
Outra novidade, criada pelo Departamento de
Infância e que o DEC ajudou a implementar foi o
BoleDIN, o boletim quinzenal do DIN.
 
E nesse mês de Junho, o DEC vai participar da
Maratona Virtual de Comunicação, promovida pelo
CEERJ, que visa discutir as potencialidades da
Comunicação Social Espírita.

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
O GEFA E O MOVIMENTO ESPÍRITA

E, estamos todos juntos, mesmo à distância. Escreva para nós ou envie um desenho
para nosso email: depinfanciagefa@gmail.com



Nesses tempos de distanciamento social em que a
nossa Casa está fechada, respeitando as orientações
das autoridades sanitárias, nossas atividades estão
acontecendo de forma virtual. Os grupos de estudo se
reúnem em salas de reuniões virtuais, as palestras e
páginas evangélicas são disponibilizadas em áudio no
canal do Youtube do GEFA e nas redes sociais, e
também, desde o início de maio, o Atendimento
Fraterno está disponível de forma
Virtual!
 
O Atendimento Fraterno é a atividade que tem por
objetivo o acolhimento de todos aqueles que precisam
de apoio espiritual e de uma escuta amorosa à luz da
Doutrina Espírita, e está disponível de forma on line no
site do Gefa: gefranciscodeassis.com  
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PRECISANDO CONVERSAR?
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD

O atendimento acontece todos os dias da semana, entre 10 e 12h, entre 15 e 17h e entre 19 e
22h. Durante esses horários, acesse o site do Gefa no seu computador ou no celular, e você vai
encontrar, à direita na tela, o chat para digitar seu nome e e-mail, e logo será atendido por um
trabalhador do Gefa. Fique tranquilo, as conversas são sigilosas e apagadas pelo trabalhador e só
ele tem acesso ao chat, por meio de login e senha individual. 
 
Então, precisando conversar, acesse o Atendimento Fraterno on line. 
Você é muito bem vindo!

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. 

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP
CONTINUAMOS ZELANDO PELA NOSSA CASA!



As atividades da Mocidade continuam em formato digital. Aos sábados, procuramos
estudar um tema à luz da Doutrina Espírita em formato de bate-papo virtual pelas
ferramentas disponíveis a partir das 16h com a distribuição do link para o bate papo e
pequenos ajustes técnicos que se fizerem necessários.
 
Se você tem entre 12 e 23 anos, participe com a gente! Interagir, socializar,
compartilhar em forma de conversa também faz parte da nossa missão.
 
Nos acesse através do nosso canal do Instagram e veja como participar: @demgefa
 
Ainda sobre este período, muitos têm se perguntado sobre “quando” e “como”
voltaremos. Dúvidas sobre se “será que voltaremos melhores” ou se, simplesmente,
“ignoraremos tudo isso voltaremos o mais rápido possível ao que era antes”. 
 
Nunca se fez tão necessário um olhar para as nossas vidas, para o ritmo da rotina do
que estávamos acostumados viver, a nos relacionar, começando por nós mesmos,
nossa família e demais núcleos de sociedade. Enquanto uns relatam a sobrecarga de
trabalhos escolares ou faculdade, outros se queixam de não estarem produzindo,
como se fôssemos obrigados a estarmos todo tempo criando, produzindo, cursando
alguma coisa. 
 
Acostumados a trabalhar e de termos tudo “pra ontem”, o momento é de provar que
nossos valores não estão em mostrarem forma de quantidade o que conseguimos
entregar para o mundo, mas nossa capacidade de exercer a nossa empatia, a nossa
colaboração e de entender que, executar atividades escolares ou da faculdade ou de
casa,  etc. podem não ser, necessariamente, da maior vontade íntima de cada um,
mas fazem parte também. Porém, há um limite. Às vezes pode estar puxado demais.
Mas qual o limite? E aí, para saber, é preciso perguntar, mostrar interesse, avaliar. O
que você tem aprendido a dar valor com tudo isso? O que realmente é necessário? 
 
Pais, conversem mais sobre como seus filhos se sentem, deem espaço para eles
também. Entre dias mais dispostos e outros dias nem tanto, é tempo de darmos
pequenas pausas para o autocuidado,para observância das pequenas coisas e dos
detalhes daquilo que nos faz bem.
 
Muita paz.

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE - DEM
ATIVIDADES DA MOCIDADE
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