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          De tempos em tempos a humanidade se depara com o surgimento de novas doenças que levam ao
desencarne de grande número de Espíritos em um curto período. A história está cheia de exemplos. São
geralmente momentos de muita aflição e medo.
          Em O Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a Lei de Destruição, há um subitem a respeito dos
flagelos destruidores, entre os quais Kardec coloca a peste e, portanto, podemos incluir as epidemias e
pandemias. Os Espíritos esclarecem que esses flagelos “são provas que dão ao homem oportunidade de exercitar
a sua inteligência, de demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe
manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o
domine” (pergunta 740).
          Na Revista Espírita de outubro de 1867, Dr. Demeure disserta sobre e epidemia de cólera e suas palavras
se aplicam perfeitamente ao momento atual: 
          “Este mal é desconhecido e talvez o seja mais ainda hoje, porque, à sua constituição própria, juntam-se
diariamente outros elementos que confundem o saber humano e impedem de achar o remédio necessário para
deter a sua marcha. Assim, a despeito de sua ciência, os homens devem sofrer as suas consequências, e esse
flagelo destruidor é muito simplesmente um dos meios para ativar a renovação humanitária, que se deve
realizar. 
          Mas não vos inquieteis; para vós espíritas, que sabeis que morrer é renascer, se fordes atingidos e
partirdes, não ireis à felicidade? Se, ao contrário, fordes poupados, agradecei-o a Deus, que assim vos permitirá
aumentar a soma dos vossos sofrimentos e pagar mais pela prova.”
          Assim, a Doutrina nos consola, nos ajuda a ver a situação sob ponto de vista mais amplo, nos trazendo
conforto e serenidade para enfrentar os desafios, já que não encaramos a morte do corpo como o fim da vida e
passamos a enxergar os flagelos como oportunidades de crescimento e renovação. Por isso também ela nos traz
grandes responsabilidades.
          Sabemos que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Na era da informação não podemos alegar
desconhecimento. Aqui e ali proliferam vídeos e textos sobre o assunto, material farto ao alcance dos nossos
telefones celulares. Muita informação importantíssima, mas também conteúdo equivocado ou, pior, falso e
produzido intencionalmente com o intuito de enganar e confundir.  Mais do que nunca é preciso duvidar, filtrar o
que se recebe, buscar as fontes confiáveis.
          O momento nos convida a agir com equilíbrio. Não devemos nos inquietar ou entrar em pânico, como bem
nos orientou o Dr. Demeure, mas também não devemos subestimar a situação. Cada um de nós deve fazer a parte
que lhe cabe. É preciso coragem e muito trabalho para lidar com todas as dificuldades que a ocasião nos impõe.
          É a hora de colocarmos em prática a caridade. De sermos solidários. Proteger os mais vulneráveis à
doença. Darmos todo o nosso apoio aos profissionais de saúde, que estão na linha de frente da
batalha contra o vírus. Para isso precisamos ser disciplinados, organizados, cumprir à risca os protocolos de
higiene e de isolamento social, a fim de conter o rápido avanço da doença. 
          Que a impossibilidade momentânea de nos encontrarmos fisicamente no GEFA, não nos impeça de
estarmos juntos em pensamento ou até virtualmente nos grupos de trabalho, de dedicarmos nosso tempo à leitura
edificante, à prece, à reflexão e ao estudo da Doutrina. Que saibamos utilizar os recursos tecnológicos e o tempo
disponível a nosso favor e, acima de tudo, aproveitar o ensejo para progredir individual e coletivamente. 
          Vibremos todos, em sintonia com o Mestre Jesus, para que o planeta passe por mais essa prova, da melhor
maneira possível.
 
          A Diretoria

NÓS E  O CORONAVIRUS
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Vivemos hoje, e por algum tempo ainda viveremos uma situação de isolamento social,

necessário e fundamental para atravessarmos de forma mais rápida a pandemia mundial.Mas

isso não significa que devemos estar afastados de nossos estudos, ao contrário, são nesses dias

de muitas notícias e informações tristes que precisamos nos sustentar na razão, no equilíbrio e

na fé.E 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 publicando a série Palestras Doutrinárias, no canal do

Youtube do GEFA:

https://www.youtube.com/c/BoletimGEFA 

e em nossas redes sociais, Facebbok e Instagram.

 

Às quartas e domingos, às 18h, são publicados áudios gravados pelos expositores da Casa,

tratando de temas atuais e atemporais, à luz da Doutrina Espírita. Acompanhe!Divulgamos

também páginas e links de palestras e estudos disponíveis na internet, onde encontramos

conteúdo doutrinário:

https://kardecpedia.com

https://www.ipeak.net/site/index.php

https://www.facebook.com/Espiritismo.Com.Kardec

FEBtv - Tv da Federação Espírita Brasileira

RAETV - Rede Amigo Espírita

Canais no Youtube das Federações Espíritas dos estados brasileiros

 

Ibn Sina (980-1037), com nome latinizado de Avicena, polímata, médico e filósofo persa, e pai da

medicina  moderna, escreveu: "A imaginação é a metade da doença; a tranquilidade é a
metade do remédio;e a paciência é o começo da cura".
 

Tranquilidade e paciência: tudo o que a Doutrina nos ensina.

ISOLAMENTO SOCIAL E ESTUDO DOUTRINÁRIO
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD



Horários:
 
Domingo - 9h às 10:20h
Segunda-feira - de 19:45 às 20:45h
Quinta-feira - de 9h às 11h e de 14h às 16h
 
     
As aulas do Departamento Infantil
começaram, mas foi necessário suspendê-las
por conta da pandemia do Coronavírus
até segunda ordem. Assim que tivermos uma
posição das autoridades retornaremos
as atividades.                                  
 

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 pronto 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!

PAUSA NECESSÁRIA
DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN 
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“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.”

Bezerra
de Menezes, psicografia de

Maria Cecilia Paiva, FEP,1979

DEPARTAMENTO DE  EVENTOS E BAZAR - DEB

O BAZAR DO GEFA VOLTA EM BREVE!



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

 

Socorrer
Ouvir
Ir às raízes do mal
Ajudar a erguer o necessitado
Acompanhar

METODOLOGIA
 DO SERVIÇO ASSISTENCIAL -

APLICAÇÃO DA PARÁBOLA
 DO BOM SAMARITANO

 

No mês de março uma família de mãe gestante com
três filhos menores de 5 anos que iria para a rua por
não conseguir onde morar foi atendida e graças a
pessoas que se organizaram para  pagar seu aluguel
hoje está bem em casinha toda mobiliada com doações
que foram chegando em 10 dias e hoje todos estão de
quarentena em segurança e sem fome.
 Nos dias 2 e 16 de abril bolsas quinzenais reforçadas
de alimentos e produtos de higiene serão doadas às
pessoas cadastradas, com todos os cuidados e
procedimentos adequados de acordo com as
prescrições do Ministério da Saúde.
Durante todos os dias, de 2ª a 6ªf, de 9 às 15h, ao
longo do tempo em que o GEFA estará fechado para as
atividades de rotina, o nosso funcionário estará
recebendo todas as doações inclusive as de alimentos
e higiene.

NOTÍCIAS
 

 
 
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

 alimentos básicos e leite
 lençóis; toalhas de banho e de
rosto; utensílios domésticos em
geral;
 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

NECESSIDADES 
PERMANENTES
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BOAS NOVAS
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

“JUSTIÇA SEM AMOR É COMO
TERRA SEM ÁGUA.”

Emmanuel

OBJETIVOS DO TRABALHO
 

O crescimento espiritual e social das
pessoas atendidas



Jesus usava a linguagem popular nos ensinos mais sublimes. Certa vez afirmou que se
o pai de família soubesse quando o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse
invadida. Não devemos encarar a mensagem cristã como a preparação para um
dia distante no qual prestaremos contas. Devemos viver permanentemente de acordo
com nossos valores, pois diante da impermanência da vida não há avisos prévios
quanto às horas de testemunho.
 
Imaginávamos aproveitar esse ano para mobilizar o GEFA a um olhar
e, especialmente, a ações de acolhimento, inclusão e valorização da educação espírita
da infância e juventude. E, de um dia para o outro, nós - e o mundo - nos vemos
privados da companhia uns dos outros. Nossa rotina de atividades enquanto uma
comunidade espírita foi suspensa. Nos vimos em necessidade de reflexão,
recolhimento e reorganização. Um "ladrão" chegou e adentrou nossos lares. Nos
subtraiu a liberdade, o contato físico com nossos afetos, certas possibilidades de
trabalho, entre outras coisas. E, curiosamente, depositou, no lugar, oportunidades
familiares de convivência intensa e ininterrupta sob o mesmo teto. O confronto
inexorável com a própria fragilidade. A responsabilidade sobre nós e os outros. O
tempo extra que tanto nos faltava.
 
Surpresos, estamos todos nos adaptando ao desafio. Não deixaremos de estar
reunidos e atuantes, e o GEFA já está mobilizado em novas frentes, embora
limitadas. No que diz respeito ao projeto "Por +50!", antes que
pudesse ser desenvolvido, chegou a hora de um testemunho. Nossos jovens e crianças
estão restritos aos lares, dividindo esse momento desafiador conosco. É hora de
confiar no trabalho que foi feito até então: pela família, pela casa espírita e pelos
próprios jovens e crianças - nesse início de existência material, e o que trazem em sua
bagagem espiritual. Tempo de resgatar, valorizar, aplicar tudo que foi construído. E
continuar construindo.
 
Esse desafio exige, sobretudo, paciência. Mas com boa vontade, solidariedade e
auxílio da espiritualidade, encontraremos paz em meio às dificuldades.
 
Público Alvo:
Jovens de 12 a 23 anos e seus responsáveis
Encontros:
Sábados, de 16h30 às 18h30 
 

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE
PROJETO POR + 50!
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O Departamento de Comunicação está se empenhando para auxiliar na divulgação da
Doutrina Espírita nesses tempos de isolamento social. Seguimos às orientações do
CEERJ, no sentido de informar e esclarecer, e de utilizar as novas mídias sociais para
cumprir nossa função.
 
Divulgamos, abaixo, a carta da CEERJ endereçada aos trabalhadores da Comunicação
Espírita. Buscamos servir sempre!

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
O DEC À SERVIÇO DA DOUTRINA
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