
 

Editorial:                    

VIVOS E LIBERTOS 
 
Para muitas pessoas o início do mês de novembro é 

um período de tristeza em virtude da passagem do Dia de 
Finados. Neste dia muitos se lembram de seus entes 
queridos e parentes que já se foram com infelicidade e 
angústia, em virtude da perda que imaginam ser definitiva. 

Lembram-se de bons momentos que não voltarão, de 
atitudes e palavras que gostariam de modificar, mas já lhes 
parece tarde... 

Segundo Kardec em O Céu e o Inferno, a dor e o 
sofrimento frente à morte têm sua origem no 
desconhecimento e na incerteza do que a morte realmente 
representa. 

A Doutrina Espírita é o resultado dos ensinos 
ministrados pelos Espíritos Superiores, que vieram até nós 
a princípio por manifestações que chamavam a atenção, 
nos dando a prova incontestável da sobrevivência e da 
imortalidade a partir deles próprios.  

A partir daí um mundo novo se descortinou porque a 
vida após a morte, até então apenas suposição ou 
esperança, tornou-se uma certeza. A morte deixou de ser 
esse afastamento irremissível para se tornar apenas uma 
separação temporária. Nada está perdido. Todos nós, em 
mais ou menos tempo, voltaremos a desfrutar da 
companhia daqueles que nos precederam no retorno ao 
mundo dos espíritos. Não mais a perspectiva da dissolução 
de laços afetivos, mas sua continuidade, com as uniões 
verdadeiras baseadas em afinidade real. 

Sim, eles se foram antes. Prestemos então aos nossos 
queridos nossas homenagens com o melhor de nosso afeto 
e de nossos pensamentos, sabendo que eles são sensíveis 
aos bons sentimentos que lhes endereçamos, e que estão 
ao nosso redor, sempre que lhes é possível. 

Terminemos com o Espírito de Verdade, quando nos 
diz no item 5 do Capítulo VI de O Evangelho segundo o 
Espiritismo: “Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, 
vozes vos clamam: ‘Irmãos! Nada perece. Jesus Cristo é o 
vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade’ “. 

A diretoria. 

 

 

 

 

Como parte do programa da evangelização infantil, o 
terceiro ciclo sempre é convidado a conhecer as atividades 
do DEM no sábado. Os evangelizadores da Mocidade 
também comparecem no domingo para trazer temas para 
as crianças e incentivá-las a continuar os estudos. Estejam 
atentos aos dias programados! 
Em novembro, ainda teremos uma Ciranda do Livro, que 
tem por intuito mostrar a importância da leitura espírita no 
aprendizado da doutrina espírita e dos ensinamentos de 
Jesus. 

Horários da evangelização: 
Domingo – 9h às 10h e 20 min. 
Segunda-feira – 19h e 45 min. às 20h e 45 min. 
Quinta-feira –  9h às 11h  
                           14h às 16h  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vamos estudar a Doutrina Espírita! 

“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo!” – 
(Espírito de Verdade. Paris, 1860.) 

Esse ensinamento, presente no Evangelho segundo o Espiritismo, Capítulo VI, 
nos alerta para a necessidade do amor, tal qual nos ensinou Jesus no "amar ao 
próximo como a ti mesmo" e também para a necessidade da instrução, do 
conhecimento.   

E a Doutrina dos Espíritos, que entendemos como o Consolador prometido por 
Jesus, vem cumprir a tarefa de nos instruir, ao lembrar os ensinamentos cristãos, já 
esquecidos, e a nos ensinar coisas novas que, até então, não fomos capazes de 
compreender. 

Para que a Doutrina Espírita possa realizar essa tarefa, cabe aos espíritas o seu 
estudo, sistematizado e constante! 

Departamento de Orientação Doutrinária e Mediúnica - DOD 

ESCALAS DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS 
 

MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 
DOMINGO 

(09:15h às 10:15h) 

SEGUNDA 

(19:45h às 20:45h) 

TERÇA 

(20:00h às 20:30h) 

QUARTA 

(14:30h às 15:30h) 

SEXTA 

(20:00h às 21:00h) 

    02/10 
 

LE PERGS 941 a 943 
ESE CAP V - 18 e 19 

04/11 
 

LE PERGS. 514 a 517 
ESE CAP. XVIII  

– 10 a 12 

05/11 
 

LE PERGS. 128 a 131 
LM (2ª PARTE) CAP I  

– 52 a 55 

06/11 
 

ESE CAP XXVI – 1 a 6 

07/11 
 

LE PERGS. 763 a 765 
ESE CAP XIII – 4 a 6 

09/11 
 

LE PERGS 944 a 947 
ESE CAP V – 20 e 21 

11/11 
 

LE PERGS. 518 a 521 
ESE CAP XVIII 

– 13 a 16 

12/11 
 

LE PERGS. 132 e 133 
LM (2ª PARTE) CAP I  

– 56 a 59 

13/11 
 

ESE CAP XXVI  
- 7 a 10 

14/11 
 

LE PERGS 766 a 769 
ESE CAP XIII  

- 7 a 10 

16/11 
 

LE PERGS 948 a 951 
ESE CAP V  – 22 e 23 

18/11 
 

LE PERGS. 522 a 525 
ESE CAP. XIX 

– 1 A 5 

19/11 
 

LE 134 a 136 
LM (2ª PARTE) CAP II  

– 60 a 64 

20/11 
 

ESE CAP XXVII 1 a 4 

21/11 
 

LE PERGS. 770 a 772 
ESE CAP XIII  

– 11 a 13 

23/11 
 

LE PERGS 952 a 955 
ESE CAP. V – 24 e 25 

25/11 

 
TEMA LIVRE 

26/11 

 
TEMA LIVRE 
EXPOSITOR 
CONVIDADO  

27/11 

 
ESE CAP XXVII – 5 a 8 

28/11 

 
TEMA LIVRE 

30/11 

 
TEMA LIVRE 

EXPOSITOR CONVIDADO 

 

Legenda: ESE = O Evangelho Segundo o Espiritismo; LM = O Livro dos Médiuns; LE = Livro dos Espíritos. 
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Departamento de Infância – DIN  

Continuamos com a campanha “poupa copos”... 

O calor está chegando e o nosso consumo geral 
sempre aumenta. Solicitamos aos trabalhadores e 
frequentadores que tragam seu copo ou garrafa para 
economizarmos. Caso você esqueça, adote  1 (hum) copo 
durante sua permanência no GEFA. A casa e o meio 
ambiente agradecem. 

Sua doação é muito importante pra nós! 

Ela sustenta nossa casa, ajuda a abastecer a casa 
das pessoas assistidas e proporciona a oportunidade de 
estarmos de “portas abertas”, para que você possa 
estudar a doutrina espírita, evangelizar seu filho, criança 
ou jovem, fazer tratamento espiritual e participar dos 
diversos trabalhos voluntários que a casa oferece. Doe, 
doe com amor!!!!! Faça parte da família GEFA!!! 

 

 

. 

 

Departamaneto de Patrimônio – DEP 

Baseada na fé raciocinada, a Doutrina dos Espíritos, em seu tríplice 
aspecto: ciência, filosofia e religião, é fonte inesgotável de sabedoria, de 
conhecimento, de amor e consolo, nos levando ao entendimento das 
dificuldades que porventura enfrentamos na vida material e, ainda, da realidade 
da continuidade da vida, no mundo espiritual.  

O GEFA como uma Casa dedicada a divulgação e ao estudo dos 
ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores, oferece várias oportunidades 
àqueles que querem e se interessam em conhecer e estudar a Doutrina 
Consoladora. 

As palestras públicas e os grupos de estudo acontecem em vários dias da 
semana à tarde e à noite e também aos sábados e domingos pela manhã e à 
tarde. 

Oportunidade não falta!  Informe-se na recepção do GEFA e venha estudar 
conosco! 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Departamento de Ação Social atende, semanalmente, pessoas em situação de pobreza que procuram o GEFA 
em busca de ajuda. O trabalho desenvolvido nesse departamento visa, além da ajuda material, o progresso espiritual e 
a ascensão social dessas pessoas.  

Essas pessoas quando chegam ao GEFA, são ouvidas no Atendimento Fraterno e encaminhadas ao grupo que 
deverão participar, de acordo com suas necessidades e características. O trabalho é desenvolvido em quatro grupos, a 
saber: Grupo de Idosos; Grupo de Gestantes e Nutrizes; Grupo de Famílias e o Grupo de Moradores de Rua. Esses 
grupos são atendidos semanalmente nos seguintes dias:                                                                                                 

• Terça-feira manhã – Pessoas em situação de rua                                                                                         

• Quinta-feira manhã – Famílias e Idosos                                                                                                              

• Quinta-feira tarde – Famílias e Gestantes/Nutrizes 

Toda semana, esses nossos irmãos tomam café com leite e pão, almoçam recebem a bolsa de alimentos. O 
número de pessoas em estado de pobreza, que vem ao GEFA em busca de ajuda aumentou muito. Para atender a toda 
essa demanda, pedimos a sua ajuda. Se você puder, contribua com as nossas campanhas! 

Nossas Campanhas: 

- Campanha de Natal – Para beneficiar as crianças, filhas das famílias que são assistidas pelo GEFA, com roupas, 
calçados e brinquedos novos. 

Pedimos que cada doação de roupa e calçado venha, também, acompanhada de um brinquedo novo. 

As fichas contendo os dados das crianças estarão disponíveis na recepção, a partir do dia 29/10/2018, e a entrega 
deverá ser feita até o dia18/11/2018. Pedimos a todos que sigam rigorosamente os tamanhos e o prazo de entrega. 
Solicitamos que deixem uma referência da loja onde foi feita a compra, para eventuais trocas. 

Para fazer a doação de Natal e fazer uma criança feliz, basta seguir os seguintes passos:  

1 –  Retirar a(as) ficha(as) aleatoriamente, na recepção do GEFA; 
2 – Anotar no caderno de registro seu nome, endereço e telefone, no número correspondente a ficha retirada.  
Qualquer outra informação procurar a recepção. 

Lembre-se: A criança que você irá presentear espera ansiosamente pelo brinquedo e pela roupa que irá ganhar, por 
isso, é muito importante que você não se esqueça do compromisso e do prazo para a entrega dos presentes.  

- Campanha de Alimentos para a realização das refeições. Veja relação dos alimentos na recepção do GEFA. 

- Campanha de Mantimentos para compor as bolsas distribuídas às famílias semanalmente. Veja relação dos 
alimentos na recepção do GEFA. 

Venha nos conhecer! Seja um voluntário! 

Departamento de Ação Social - DAS 

Departamento de Eventos e Bazares – DEB  
 

O Departamento de Mocidade (DEM) tem como objetivo levar aos jovens de 13 a 23 anos, o conhecimento dos 

princípios básicos da Doutrina Espírita, bem como realizar atividades correlatas com esse fim. O DEM desenvolve suas 

atividades aos sábados, das 16h30 às 18h30, e às quintas-feiras, em parceria com o DAS, em dois turnos: das 8h45 às 

11h00 e das 13h45 às 16h00.  Siga o DEM no Instagram: @DEMGEFA 

Departamento de Comunicação - DEC 

➢ Está chegando a hora! Já temos o local o dia. 

Agora só falta a sua participação. Vem aí o almoço 

beneficente de confraternização do GEFA! Será no 

dia 2 de dezembro a partir das 13:00 no Rincão da 

ACM. Nesta ocasião, o setor de artesanato estará 

colocando à venda todos os trabalhos 

confeccionados durante o ano. Contamos com a 

sua presença! 

Departamento de Mocidade - DEM  

 

 

Já deu uma passadinha na nossa livraria para ver as 

novidades? As agendas 2019 já estão disponíveis, uma ótima 

sugestão de presente para o fim de ano. E em breve teremos 

novos produtos. Toda arrecadação é revertida para as obras 

sociais do GEFA. Presentes com significado!  

 

Graças à sua ajuda, as campanhas de arrecadação têm 

sido um sucesso! Já arrecadamos quase 1 tonelada e meia 

de alimentos! O próximo dia será 02 de dezembro, junto 

com nossa Confraternização de Natal, no ACM-Ilha. Com 

sua ajuda, conseguimos alimentar muitos irmãos 

desprovidos materialmente. 

 
➢ Atenção leitores de plantão! Vem aí a primeira feira de livros novos e usados do GEFA! Ela acontecerá durante 

todo o mês de novembro no Bazar do GEFA. São mais de 300 exemplares a sua disposição, incluindo livros 

espíritas, no valor de R$ 2,00. Venha conferir! 

➢ Também estaremos colocando à venda a partir da segunda quinzena de novembro, artigos de natal novos e 

usados. Temos árvores de natal, enfeites, festões e etc. Você não pode perder! 

➢ Nosso bazar funciona Rua Paramopama, 322 – sobrado. Ribeira. Nossos plantões acontecem  

• Terças feiras das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 

• Quartas, quintas e sextas das 14:00 às 17:00 

• Sábados das 9:00 às 12:00 

 

 


