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A preocupação de Kardec com a divulgação e popularização das ideias espíritas era constante.
Para tanto, ele redigiu, além de suas Obras mais conhecidas e amplamente estudadas, várias
outras de menor extensão e comercializadas a baixo custo, para torná-las acessíveis a todos.
 
Uma destas obras é “ O Espiritismo na sua expressão mais simples”, publicada originalmente em
janeiro de 1862. Kardec anuncia a publicação iminente do livro na Revista Espírita de dezembro
de 1861, e dá mais detalhes sobre o mesmo na Revista de janeiro de 1862,  estabelecendo seu
valor em apenas 15 centavos, e dizendo: "O objetivo desta publicação é dar, num panorama muito
sucinto, um histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da Doutrina dos Espíritos, a fim de que
se lhe possa compreender o objetivo moral e filosófico.Pela clareza e simplicidade do estilo,
procuramos pô-la ao alcance de todas as inteligências”.
 
O livro, de apenas 36 páginas originalmente, é dividido em três capítulos: Histórico do Espiritismo,
Resumo do Ensino dos Espíritos e Máximas Extraídas dos Ensinos dos Espíritos.  Esta divisão
permite ver que Kardec não queria apenas tornar os fenômenos espíritas mais conhecidos.
Queria, em última análise, que as pessoas tivessem noção das consequências advindas dos
ensinos dos Espíritos e de seu potencial transformador.
 
A Revista Espírita volta a falar do “Expressão mais simples” em abril de 1864, noticiando sua
reimpressão com correções, e sua tradução para o alemão, polonês e russo, dando mostras do
alcance que poderia ser atingido mesmo fora da França.
 
Que possamos honrar o esforço de Kardec com nosso estudo cada vez mais atento da Doutrina
Espírita, e com nossa vontade de praticar seus ensinos.
 
A Diretoria
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EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
A reunião com os pais aconteceu em clima de
muita alegria, como fica evidente nos registros
fotográficos dos 2 dias do encontro!
 
 
 
Traga seu filho para a Evangelização Infantil!
  Horários:
- Domingo das 9:00 às 10:20h
- Segunda-feira das 19:45 às 20:45h
- Quinta-feira das 9:00 às 11:00h e das 
   14:00 às 16:00h

EQUIPE DIN

FFESTA JULINA DO GEFA

O que é? O que è? Tem comida típica, música,
brincadeiras e muita animação em um só lugar? 
É a Festa Julhina do GEFA! Você não pode faltar!!!!
 
Contamos com a sua presença no domingo 7 de julho no
Rincão da ACM. A entrada é pela Rua Morro do Ouro à
partir das 13:00h!
 
 
Tá esperando o que para visitar o Bazar Beneficente do
GEFA? Venha correndo e aproveite para comprar aquele
acessório que faltava para a sua festa caipira.

DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN

DEPARTAMENTO DE  EVENTOS E BAZAR - DEB

Nossos plantões acontecem às 
-terças-feiras de 9:00 às 12:00 das 14:00 às 17:00
-quartas,quintas e sextas-feiras das 14:00 às 17:00
-sábados das 9:00 Às 12:00
Nosso endereço é Rua Paramopama, 322 sobrado - Ribeira

Você nunca viu tanta coisa linda! Quer ver? Então venha trabalhar conosco no
artesanato .Você vai adorar!!  Nossas reuniões acontecem todas às terças -feiras das
14:00 às 17:30 no segundo sub solo do GEFA. É só chegar!!!!



E O SEMINÁRIO SOBRE O PASSE FOI UM SUCESSO!
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD
No último 18 de maio o Departamento de Orientação Doutrinária realizou o Seminário sobre O
PASSE, à luz da Doutrina Espírita.
 
Os temas do Seminário foram estudados nos 4 grupos formados pelos participantes: Técnicas e
Postura na hora do Passe, Passe Coletivo e Passe individual, Irradiação e Água magnetizada, e
Mitos do Passe.
 
As recomendações que saíram dos estudos foram muitas, vamos exemplificar algumas: vimos que
o passe individual, no GEFA, é considerado um tratamento, recomendado por meio do
Atendimento Fraterno; entendemos que ele é aplicado pela técnica de imposição de mãos,
estando o médium de olhos abertos; nos certificamos de que o passe coletivo é direcionado a
todos os presentes às reuniões públicas, independente do passe individual; compreendemos que
a água magnetizada é um complemento do tratamento pelo passe; e soubemos também que a
Irradiação é o passe à distância, indicado para aqueles que não podem vir à Casa ou a
desencarnados; entre outras reflexões e recomendações.
 
Enfim, recebemos muitos trabalhadores e frequentadores da nossa Casa e tivemos uma tarde
muito agradável e produtiva, de reflexão e de estudo, além de uma excelente oportunidade de
confraternização. 
 
Por tudo isso, não percam os próximos Seminários!
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ESCALAS DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS MÊS DE JUNHO DE 2019

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

 

VOCÊ CONHECE A CONMEL?
DEPARTAMENTO DE MOCIDADE - DEM
A CONMEL (Confraternização das Mocidades Espíritas
da Leopoldina – RJ) é um encontro de 2 dias
superbacana sem pernoite e que trata de temas atuais
à luz da Doutrina Espírita. Para o ano de 2019, o
encontro abordará o tema “Empoderamento”. O estudo
é leve e também inclui atividades ou rodas de
conversa. Além disso é uma ótima oportunidade de
conhecer gente nova e trocar ideias, dúvidas e
experiências. 
 
As inscrições estão abertas até o dia 10/07/2019.
Para mais informações, acesse o
Instagram do encontro: @conmel_rj 
                     ou 
www.e-inscricao.com/conmel/30 

Taxa: a partir de R$35,00*
*(preço sem a camisa do encontro). 

(Departamento
de Mocidade)

O DEM
 

indica!

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:                           
                                                      - Dia 04/06:   Capítulo II - Perg. 17
                                                      - Dia 12/06:   RECAPITULAÇÃO
                                                      - Dia 28/06:   Capítulo III - Perg. 1
                                                      - Dia 25/06    Capítulo III - Perg. 3

PLACAR DO BEM
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
A Campanha de arrecadação de alimentos no mês de maio foi dividida em dois dias: 
08/05: Dia da Arrecadação
18/05: Dia do Seminário sobre o Passe
Graças a sua ajuda, conseguimos arrecadar 111 Kg de alimentos! Gratidão!!
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AÇÃO SOCIAL "Justiça sem amor 
é como 

terra sem água."
Emmanuel

                                            

Quinta-feira:

das 8 às 12h – 40 FAMÍLIAS E 30

IDOSOS
das 12:30 às 16:30h – 40 FAMÍLIAS

E 10 GESTANTES          

 
Terça-feira:

das 6:30 às 12h – 40 PESSOAS 

EM SITUAÇÃO DE RUA

Do acolhimento fraterno;
Do estudo de temas morais
e educacionais importantes
à vivência de cada grupo;
Da escuta e das
orientações diversas
através das Entrevistas de
Atendimento Fraterno pelo
Diálogo;
Da ajuda material
indispensável de diferentes
formas.

O CRESCIMENTO
ESPIRITUAL

 E SOCIAL DAS PESSOAS
ATENDIDAS ATRAVÉS: 

 HORÁRIO DE ATENDIMENTO

DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

OBJETIVOS DO TRABALHO

 
VOCÊ SABIA?

 
          Cláudia estava desempregada há muito tempo e seu
sonho era ser cuidadora de idosos. Um dos trabalhadores da
Equipe sabendo disso, dispôs-se a pagar-lhe um curso. Há um
ano ela é cuidadora, vencedora... e não precisa mais da ajuda
material do GEFA. Da espiritual ela sabe o caminho...
 
          Várias mães esse ano conseguiram emprego em
Supermercado, Drogaria e como empregada doméstica. 
Outras duas buscaram na Ilha cursos de Artesanato passando
a produzir renda familiar e ao mesmo tempo, cuidando dos
filhos em casa.
 
          Algumas famílias já fazem o Culto do Evangelho no lar
com seus filhos!
 
          Outras vêm regularmente e não recebem alimentos!
 
          Outras ainda se interessam por temas específicos das
palestras das Reuniões Públicas ou Seminários como o que
aconteceu em abril, sobre Sexualidade, num sábado à tarde!

- ALIMENTOS BÁSICOS E LEITE;
 
- LENÇÓIS, TOALHAS DE BANHO E
DE ROSTO; 
 
- ROUPAS DE BEBÊ: MEIAS; BODY;
BLUSAS MANGA CURTA E
COMPRIDA; CALÇAS E MACACÃO
SEM PÉ (maior aproveitamento);
FRALDAS RN E P;
 
- ROUPAS E SAPATOS DE CRIANÇA 
EM GERAL

necessidades
permanentes
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São aquelas que com a participação de seus
membros desejam ajudar o GEFA mensalmente
com a doação de alimentos básicos ou em
dinheiro a ser depositado na conta do GEFA e
transferido para o Setor de Alimentação, que fará
a compra do item mais necessário no momento.
 
No momento existem duas Famílias Solidárias
que juntas são responsáveis por quase a metade
do que é doado às famílias, idosos, gestantes e
pessoas que saíram das ruas. Todos são muito
pobres e em franco processo de aperfeiçoamento
moral e crescimento social.
 
Maiores informações com o Rocha – 99936-7718

FAMÍLIAS SOLIDÁRIAS
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP
NOSSA CASA

NECESSIDADE DE
TRABALHADORES

 
Com as Gestantes

(Michelle – 99238-3398)
 

No preparo das refeições,
nas quartas e quintas feiras.

(Isa – 99777-1117)
 

Pegar doação de legumes e
verduras no Hortifruti do
Cacuia, à tardinha, às

quintas feiras, de 15 em 15
dias. É preciso ter um carro

grande. 
(Isa – 99777-1117)

O DEP é um dos departamentos de apoio da casa. É ele que cuida de toda a manutenção e
conservação do patrimônio, proporcionando conforto ambiental  a todos aqueles que aqui
chegam independente da necessidade de cada um. Para isso, contamos com um funcionário e
com a colaboração de  trabalhadores e frequentadores no sentido de ajudarem para que essa
casa de amor e luz possa estar sempre em boas condições.

Uma de nossas campanhas permanentes e muito importante, é
“poupa copos”, trazendo a própria garrafa ou copo para evitar gastos
com esse material de cuidar do meio ambiente.
Sua doação de roupas, objetos de decoração, brinquedos, sapatos,
bolsas, utilidades domésticas, de cama, mesa e banho, etc... em bom
estado, também é muito bem-vinda.
 
Precisamos de voluntários que possam colaborar conosco!!


