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Muito se tem discutido nos dias atuais sobre a importância da preservação do meio ambiente, sobre a necessidade
do aumento da coleta seletiva, da separação e reciclagem de alguns materiais, da criação de produtos
biodegradáveis. Recentemente, por exemplo, foram aprovadas leis que obrigam empresas e consumidores a rever
seus hábitos, como é o caso do uso do canudo e das sacolas plásticas.
 
Embora venhamos avançando nessas discussões, continuamos descartando os resíduos de forma inadequada, além
de mantermos um consumo excessivo e uma produção desenfreada de materiais que não podem ser reciclados ou
reaproveitados e tampouco são jogados “fora”, já que do ponto de vista planetário não existe o fora. Dados de uma
pesquisa anual realizada pela ABRELPE [1] são alarmantes. Segundo a última pesquisa, de 2017, o brasileiro está
produzindo mais lixo, a coleta seletiva não avançou e mais municípios passaram a enviar os resíduos para lixões. 
Ainda segundo a pesquisa, 7 milhões de toneladas não foram coletadas adequadamente, o equivalente a 6100
piscinas olímpicas. No ano cada brasileiro produziu 378 kg de lixo.
 
E nós? Para onde foram os 378 kg que produzimos? Tentamos reduzir essa quantidade? Separamos esse material?
Conseguimos imaginar o impacto das nossas pequenas ações cotidianas no planeta?
 
Aprendemos com a Doutrina Espírita que a Terra é a nossa morada. Que possivelmente já encarnamos aqui outras
vezes e voltaremos a reencarnar. Que somos responsáveis pelas nossas ações. Como estamos cuidando da nossa
Casa? Como estamos administrando os recursos que recebemos?
 
Pequenas ações individuais podem fazer grande diferença. Precisamos agir urgentemente. É necessário que
façamos algumas mudanças em nossos hábitos diários.
 
Toda mudança de hábito exige esforço, disciplina. Mas somos capazes! Podemos fazer uma lista de hábitos que
queremos mudar e ir enfrentando um a um.
 
Aqui vão algumas sugestões:
- Que tal entrar na campanha “poupa-copo” do GEFA? Traga seu copo ou garrafinha com você e vamos reduzir o
consumo de copos descartáveis!
- Você sabia que o GEFA é um dos pontos de coleta da PAPA ILHA – Preservação ambiental, proteção animal – que
troca tampinhas plásticas por cirurgias para animais de rua? Você colabora com a reciclagem do plástico e ainda
ajuda os animais!
- Por que não organizar caronas solidárias para vir ao GEFA? Dá para colocar o papo em dia, enquanto reduz o CO2
emitido e ainda evitar problemas para estacionar!
 
Sigamos juntos na melhoria de nós mesmos e do nosso amado planeta!
                                                                                                                                                         
A Diretoria

  [1] Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais.
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DIA DA FAMÍLIA

Como parte da programação da evangelização,
no mês de agosto teremos o Dia da Família na
última quinta-feira do mês (29/08) e nos outros
dias - domingo (1/09) e segunda-feira (2/09) -
logo na primeira semana de setembro. Venham
participar conosco da integração entre os
evangelizandos, a família e os evangelizadores.
 
Conheçam o trabalho de evangelização nos dias
acima e integrem-se à equipe que se dedica a
receber as crianças com muito amor.

EQUIPE DINBAZAR PERMANENTE DO GEFA

Sabe de uma coisa? Hoje pode ser o seu dia de sorte! Visite o Bazar Beneficente do
GEFA e, quem sabe, você pode encontrar aquele objeto que tanto procurava?! 
 
Temos roupas, calçados,livros, CDs, DVDs, brinquedos, objetos de decoração e muito
mais. Nosso endereço: Rua Paramopama, 322 sobrado - Ribeira
 
Horários:

Terças-feiras de 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00
Quartas, quintas e sextas-feiras das 14:00 às 17:00
Sábados das 9:00 às 12:00

DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN

DEPARTAMENTO DE  EVENTOS E BAZAR - DEB

“Uma das sensações mais gostosas da

vida é perceber que você não desiste

daquilo que precisa ser cuidado. A

relação afetiva, a relação de formação,

a relação de carinho é, na essência, uma

relação de amorosidade. Na relação de

pais e mães ou de responsáveis por

crianças e jovens, há uma amorosidade

em que você enxerga o resultado do

esforço realizado, das horas utilizadas

ao longo da trajetória. E sente orgulho

da sua capacidade de vida e da sua

persistência.

                     (Mario Sergio Cortella)

Você sabia que toda terça -feira das 14:00 às 17:30
acontece uma reunião no segundo sub solo do GEFA
de pessoas interessadas em fazer artesanato?
 
Então, não precisa saber, é só querer participar!
Venha passar uma tarde agradável e doar um
pouquinho do seu tempo para a nossa obra
assistencial!



VAI TER CINE DEBATE NO GEFA !
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD
Muitos são os filmes, espíritas ou não, que falam sobre a temática da reencarnação, da vida
depois da morte, do mundo espiritual… E muito podemos comentar sobre eles, extraindo o que é
doutrinário do que o roteiro adaptado nos mostra na tela. E esse é o objetivo do DOD em agosto:
assistirmos juntos a um desses filmes, e, ao fim, conversarmos sobre o que ele nos mostra, à luz
da Doutrina Espírita.
 
O filme escolhido para esse primeiro Cine Debate no GEFA é “Amor além da Vida”.
 
Nesse filme de 1998, os atores Robin Williams e Annabella Sciorra vivem Chris e Annie Nielsen. O
casal vive em família e são muito felizes, até seus dois filhos morrerem em um acidente. Com
muito custo, eles superam o desespero, porém, a sucessão de outros fatos vão levar o casal a
tomar conhecimento do mundo espiritual e da continuidade da vida após a morte.
Muito a comentar, não?
Então, agende-se: vamos ao cinema no GEFA no último sábado de agosto, dia 31/8. Em breve
divulgaremos o horário. Pedimos a colaboração de 1k de alimento não perecível a ser entregue
como “ingresso” do cinema, não obrigatório, é claro, mas a sua doação será muito bem-vinda!
 
Até lá!
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ESCALAS DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS MÊS DE AGOSTO 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 PARA ENFERMOS

 

MOCIDADE ESPÍRITA
DEPARTAMENTO DE MOCIDADE - DEM
Se você tem entre 12 e 23 anos e tem interesse em
conhecer um pouco mais sobre a Doutrina Espírita
juntamente com outras pessoas da sua faixa etária,
venha nos conhecer!!!
 
Nossas atividades acontecem aos sábados das 16:30h
às 18:30h.
 
É só chegar e se informar na recepção.
 
Também estamos lá no Instagram, mas somos muito
mais legais ao vivo e a cores: @demgefa

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.                          

BALANÇO DAS CAMPANHAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
CAMPANHA DO GUARDA-CHUVA SUSPENSA!
 
A campanha do Guarda-Chuva foi um sucesso!
Recebemos muitas doações, que permitiram a
produção de sacos de dormir para nossos
irmãos em situação de rua!
No momento, não precisaremos de mais
doações. Agradecemos a ajuda de todos!

06/08

13/08

20/08

27/08

Capítulo III - Perg. 08

Capítulo III - Perg. 09

Capítulo III - Perg. 10

Capítulo III - Perg. 11

Escala das reuniões
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AÇÃO SOCIAL

                                            
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

DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

- Socorrer
- Ouvir

- Ir às raízes do mal
- Ajudar a erguer o

necessitado
- Acompanhar

necessidades
permanentes

O SHS atende todas as terças feiras pela manhã e às
quintas feiras pela manhã e à tarde em trabalho como se
fosse um “Anjo da Guarda”...
 
Todas as pessoas em situação de rua e aquelas que
dela vão saindo tem acompanhamento de saúde
semanal pela equipe SHS com encaminhamento aos
locais de saúde da Ilha e de outros bairros do Rio,
sempre que necessário, onde o trabalho já é conhecido e
os nossos irmãos e irmãs em grande luta são bem
 atendidos. Palestras sobre saúde são bimestrais.

SETOR DE HIGIENE E SAÚDE - SHS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO alimentos básicos e leite
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

 Metodologia do serviço 
assistencial espírita
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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.
 
Atualmente 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
VOCÊ E O GEFA

Com as Gestantes
(Michelle – 99238-3398)

Estamos trabalhando para que você possa estudar
a Doutrina Espírita  com conforto e tranquilidade.
Solicitamos que economize água, material de
higiene e que possa colaborar com a manutenção
da nossa Casa, juntando-se a nossa equipe de
trabalho, executando pequenas tarefas que
juntando às demais, farão toda a diferença.
 
Se você sabe fazer pequenos reparos, trabalhos de
marcenaria, etc... procure-nos, será muito bem
vindo!!!!!! Cada um faz um pouquinho e logo tudo
fica pronto... !
 
Lembramos que o “PROJETO PORTAS ABERTAS”
aguarda sua participação!!

No preparo das refeições, nas
quartas e quintas-feiras.

(Isa – 99777-1117)

NECESSIDADE DE
TRABALHADORES

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)


