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        Viver em sociedade não é nada fácil. Mas ensinam-nos os espíritos que é uma necessidade. “O homem
deve progredir. Sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades: precisa do contato com
os outros homens. No isolamento ele se embrutece e definha” (LE p. 768). Assim, precisamos uns dos outros
para satisfazermos nosso bem estar físico e material – nos alimentarmos, nos vestirmos, nos mantermos – e
para que possamos progredir. Em outras palavras, precisamos nos unir para sobreviver e para avançarmos na
escala evolutiva.  
        É no contato com o outro, com seus defeitos, suas qualidades, suas formas de ser e pensar que diferem
da nossa, que nós nos modificamos, corrigindo nossos defeitos, aprendendo a nos respeitarmos – já que “a
vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos” (LE p. 877) – exercitando a paciência, a tolerância, o
perdão.
        Acontece algo muito parecido no desenvolvimento infantil. Explicam os estudiosos dessa área que as
crianças pequenas são centradas em seu próprio ponto de vista. Isso faz, por exemplo com que ela acredite
que só existe o que ela vê, que a lua a segue quando ela se desloca, com que ela não veja necessidade de
explicar aquilo que pensa ou faz, pois imagina que todos a compreendam sempre. É justamente o choque feito
pelo contato com outras crianças (também centradas no seu ponto de vista) que as leva a descentrar e
perceber outras perspectivas. Isso acontece primeiro no plano físico mesmo (os objetos que a cercam) e
depois no plano das ideias, dos sentimentos. Esse é um longo caminho no desenvolvimento infantil e ele é
impulsionado pelo contato com os pares.  
        Fazendo uma analogia grosseira é como se fossemos todos crianças egocêntricas colocadas em um
grande parquinho que é o planeta Terra, aprendendo a lidar uns com os outros, dividir os brinquedos, ceder,
perceber que o outro também tem desejos e frustrações, muitas vezes diferentes das nossas. Nessa relação
vamos nos aprimorando, ajudando aos que nos são próximos a se aprimorarem também, melhorando assim
não apenas a nós mesmos, mas a sociedade de forma geral.
        Portanto, se por um lado a vida social é uma necessidade, ela é ao mesmo tempo o fator que gera o
progresso individual e coletivo. Ter consciência disso é um passo grande na caminhada em busca de uma
melhor convivência com os nossos semelhantes. E o estudo da Doutrina Espírita pode ser uma importante
ferramenta. Quando surge a vontade de esganar alguém, ou fugir para as montanhas a fim de isolar-se do
mundo, o estudo da Doutrina nos serve como lembrete de que o melhor caminho é o entendimento.
        Ao perguntar de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, Kardec obteve dos espíritos
a seguinte resposta:
        “Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo pode fazer com que os
homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada
pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Destruindo os
preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de
unir como irmãos” (LE p. 799).
        Sigamos então estudando a Doutrina e trabalhando na nossa reforma íntima, a fim de melhorarmos a
convivência com nossos irmãos, nos respeitando e nos tolerando enquanto ainda não somos capazes de nos
amarmos uns aos outros, como nos ensinou o Mestre.                 
                                                                                                                                                         A Diretoria 
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CIRANDA DO LIVRO

      O DIN realizará a Ciranda do Livro com as
crianças agora em julho, pois a equipe acha
importante o incentivo à leitura do livro infanto-juvenil
espírita. Solicitamos aos pais que continuem esse
trabalho em casa.
      Também aproveitamos para lembrar sobre a
assiduidade às aulas e a disciplina com o horário de
início das mesmas para que o evangelizando se
integre melhor ao grupo.
      Ainda no próximo mês, devido às férias escolares
das crianças, teremos duas aulas de integração nas
últimas semanas. Toda a programação está no
calendário entregue na reunião de pais.

EQUIPE DINFESTA JULINA DO GEFA

Tá chegando a hora e você não pode faltar! Festa
julina do GEFA é tudo de bão!!!  Contamos com a
sua presença no dia 7 de julho no Rincão da ACM à
partir das 13:00h.
 
 
 
É Muuuita Economia em um lugar só...Vem ver! No
bazar do GEFA é assim! Preços baixos que cabem
direitinho no seu bolso! 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

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!!!!

atividade do DIN



O QUE VOCÊ GOSTARIA DE OUVIR NAS PALESTRAS?
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD
        O Setor de Reuniões Públicas quer saber a sua opinião sobre as palestras públicas que são
realizadas no GEFA.   
        É muito importante sabermos se estamos atingindo o nosso objetivo maior, que é divulgar a
Doutrina Espírita com clareza, simplicidade e entendimento, a todos que a procuram conhecer.
Assim, durante duas semanas no mês de julho, você encontrará um formulário deixado sobre as
cadeiras do salão, nos dias da Reunião Pública que você costuma frequentar. Será disponibilizado
também lápis ou caneta pela Recepção, que receberá seu formulário preenchido ao final da
Reunião.
        É um formulário simples e objetivo, com questões sobre a duração da Reunião, o horário de
início e a qualidade da exposição dos temas, no que se refere a  linguagem utilizada, a
formalidade ou informalidade do expositor e ao grau de esclarecimento alcançado acerca dos
temas tratados.
        Sinta-se a vontade também para incluir seus comentários, críticas ou sugestões sobre a
organização da Reunião, além de sugestões de temas para os estudos.
        Então, participe!
        Contamos com a sua opinião e contribuição para melhorarmos cada vez mais o trabalho de
divulgação da Doutrina Espírita!
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ESCALAS DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS MÊS DE JULHO DE 2019

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



GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS PÁGINA 04

 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:                           

DIVULGANDO MAIS UMA CAMPANHA!
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
A Campanha de arrecadação de alimentos
no mês de Julho será no mesmo dia da
nossa Festa Julina Beneficente, 07 de Julho!
 
Esperamos que você possa participar da
Festa mas, se não for possível, deixe sua
doação lá na ACM-Ilha, estaremos lá!

02/07

09/07

16/07

23/07

30/07

Capítulo III - Perg. 3

Capítulo III - Perg. 4

Capítulo III - Perg. 5

Capítulo III - Perg. 6

Capítulo III - Perg. 7

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

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
 Metodologia do serviço
assistencial espírita:
 
- Socorrer
- Ouvir
- Ir às raízes do mal
- Ajudar a erguer o
necessitado
- Acompanhar

- 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

Você sabia??
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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
PRECISAMOS DE VOCÊ!

Com as Gestantes
(Michelle – 99238-3398)

O EP está  trabalhando muito na manutenção da
Casa para que todos os Departamentos e Setores
possam desenvolver suas atividades com
segurança e conforto.
 
Precisamos de Voluntários que nos ajudem nas
diversas atividades do Departamento:
 
·        Se você é bombeiro hidráulico;
·        Se você é eletricista;
·        Se sabe fazer inventário,
 
Estamos precisando de ajuda especializada!
 Junte-se a nós, sua ajuda será muito bem-vinda!!

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)

Qual é o seu
talento?


