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"Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância."
João 10:10
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Nesta passagem do Evangelho de João, Jesus fala da razão de sua vinda entre nós, e diz que
veio para que nossa vida fosse abundante. Qual seria o significado disso?
 
Quando pensamos em “vida”, o que nos vem imediatamente à cabeça são os aspectos relativos
à nossa vida como encarnados, como as questões materiais, profissionais, familiares etc. Mas os
Espíritos nos dizem que a vida verdadeira não é essa, mas sim a vida espiritual, de onde viemos
e para onde voltaremos ao final da encarnação. Na verdade, o fato de estarmos encarnados, com
tantas potencialidades do Espírito limitadas pelo corpo físico, corresponderia realmente a uma
espécie de “morte” ( O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XXIII, item 8). 
 
Mas isso não tira a importância da nossa vida material. A encarnação nos é dada como
instrumento de progresso (O Livro dos Espíritos Questão 132), e a vida é única. Sem dúvida
contamos todos muitas encarnações, mas cada existência material é única em termos das
oportunidades e desafios que nos oferece. 
 
Viver em abundância portanto é, estando encarnados, reconhecer a nossa realidade de Espíritos
imortais; é reconhecer a Providência Divina atuando incessantemente por nós e ao nosso redor;
é valorizar todas as circunstâncias que se nos deparam na caminhada como elementos para
nosso crescimento; é colocar nossa vontade em ação para que a abundância que Deus nos
oferece seja compartilhada com todos os nossos irmãos de jornada na medida em que
procuramos ser sal e luz, dando sabor e colorido a nossa existência para que beneficie aqueles
que estão ao redor. 
 
Desta forma estaremos, com nossas vidas, honrando Aquele que viveu abundantemente por
todos nós. 
 
A Diretoria



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 

 

Em 2019 no SAMOR chegaram 205 pessoas
diferentes.
 
Ao longo do ano, 47 pessoas tiveram frequência
semanal mínima de 25%; alguns chegaram a
frequentar a metade das semanas do ano de 2019.
 
Dessas, 30 encerraram o ano fora das ruas,
resultado não só deste ano como de anos anteriores
também e que assim se mantiveram, fora da rua em
2019.
 
Por frequência e merecimento combinados, dessas
30, apenas 25 participaram da Campanha de Natal.
 
Muita alegria para todos os que trabalhamos nesta
Casa de Amor e de Caridade!!!
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DIVULGANDO COM ALEGRIA!!!
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

OBJETIVOS DO
TRABALHO

 
O crescimento espiritual

e social das pessoas
atendidas



EVANGELIZAÇÃO NO GEFA
DEPTO DE INFÂNCIA - DIN  e  DEPTO  MOCIDADE - DEM 
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Como parte do programa da evangelização infantil, o
módulo 4 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. 
 
Em dezembro encerraremos nossas atividades nos
seguintes dias:
-Quinta-feira: 05/12
-Domingo: 08/12
-Segunda-feira: 09/12        

 A entrega dos presentes das crianças na 5ª feira será dia
5/12.
O encerramento das atividades do SAMOR e a entrega
dos presentes das pessoas nele atendidas será na 3ª feira
dia 10/12.
A entrega das bolsas de alimentos de Natal e as de
alimentos reforçada para janeiro, quando não haverá
atividade, será no dia 12/12, tanto para quem é atendido
na 5ª feira como na 3ª feira.
O retorno das atividades será:

dia 6/2/20 na 5ª feira 
dia 3/2/20 na 3ª feira

O almoço de confraternização do DAS aconteceu no dia 28
de novembro.

NOTÍCIAS DA CAMPANHA DE NATAL
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

Nossas atividades acontecem 
aos sábados das 16:30h às 18:30h.

Faremos uma parada em 14/12 e voltamos
em 2020!
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É TEMPO DE AGRADECER!

Amigos Trabalhadores e Frequentadores do GEFA! 
 
Ao chegarmos ao final de mais um ano, queremos agradecer a todos que colaboraram
voluntariamente com doações materiais, mão de obra e que de alguma forma
contribuíram para que o nosso GEFA estivesse sempre limpo, organizado e pronto para
receber a todos.
 
Um FELIZ NATAL E QUE O ANO NOVO SEJA
REPLETO DE SAÚDE, ALEGRIA E TRABALHO NO BEM.!!!!
 
Equipe DEP

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP

BAZAR DE NATAL
DEPARTAMENTO DE  EVENTOS E BAZAR - DEB
Companheiros de caminhada, mais um ano termina e
nós, do Departamento de Eventos e Bazar,
gostaríamos imensamente de agradecer a parceria de
todos aqueles que, de alguma forma, tornaram os
nossos eventos possíveis, seja na divulgação,no
artesanato, na triagem e apreçamento, no trabalho
voluntário a cada evento, no comparecimento às
nossas festas e na visita ao nosso bazar permanente.
 
Esperamos poder contar com todos no novo ano que
se aproxima, uma vez que teremos vários eventos em
função dos 50 ANOS do nosso querido GEFA.
 
Que Jesus esteja presente no Natal de todos,trazendo
Luz,Saúde,Paz e Prosperidade. 
 
BOAS FESTAS e FELIZ 2020! 
Equipe DEB

Super dica para você economizar neste Natal! Vá ao Bazar Permanente do GEFA. Já estamos
prontos para te receber! Lá você encontrará artigos variados por um precinho sensacional, mas
ATENÇÃO !!!! Dia 17 de dezembro estaremos entrando de  férias,só retornando no dia 11 de
fevereiro com muitas novidades. CORRE LÁ!!!



FIM DE ANO, MOMENTO DE AVALIAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD

Esse ano que está se encerrando nos trouxe muitas oportunidades de estudo no GEFA! 
 
Além das palestras públicas e dos grupos de estudo, o Departamento de Orientação Doutrinária
movimentou nossa Casa com eventos especiais!
 
Em maio nos aprofundamos sobre o Passe. O Seminário trouxe 4 temas principais, que foram estudados
em grupos: Técnicas e Postura na hora do Passe, Passe Coletivo e Passe individual, Irradiação e Água
magnetizada, e Mitos do Passe. Foram momentos ricos em aprendizado e reflexões.
 
Em Agosto assistimos o filme Amor além da Vida, no primeiro Cine Debate do GEFA. Analisar as cenas
do filme à luz da Doutrina Espírita foi muito interessante, e nos trouxe muito material de reflexão. 
 
E em outubro, estudamos o Aborto. Tivemos a oportunidade de refletir sobre o tema pela ótica da
medicina, das normas legais, no Brasil e no Mundo, e, naturalmente, sob a Luz esclarecedora da
Doutrina Espírita, que nos trouxe tantos esclarecimentos! 
 
Enfim, podemos dizer que 2019 foi um ano muito rico em reflexões e aprendizado, e só temos a
agradecer todo o amparo e orientação que a equipe espiritual da nossa Casa nos dispensa, à equipe do
DOD e a todos nós, que buscamos, pelo estudo e entendimento, nos melhorarmos a cada dia!
 
E 2020 será especial também, afinal o GEFA completa 50 anos, logo em janeiro! Então, reserve a
data: 20/01/2020, para comemorarmos juntos.
 
Que 2020 nos encontre com a mesma vontade de estudar e progredir! 
Feliz Ano Novo!
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ESCALAS DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

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



DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD

Neste ano que se encerra, o DEC teve o prazer
de trazer várias notícias maravilhosas do
GEFA! Divulgamos seminários, palestras,
encontros, comemorações e, também, o saldo
do trabalho sério desenvolvido na nossa Casa.
 
Nessa última edição de 2019 não poderia ser
diferente! Anunciamos que os 50 anos do
GEFA estão se aproximando e teremos uma
série de atividades especiais ao longo do ano,
que divulgaremos em primeira mão para vocês!  
O primeiro evento será no dia 20 de Janeiro;
reserve a data e, em breve, traremos mais
detalhes da agenda!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E compartilhamos aqui também alguns
resgistros do Bazar de Natal e Almoço de Final
de Ano, que aconteceu no dia 24 de Novembro
na ACM-ILHA.
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
BALANÇO DO ANO
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 REUNIÃO DE TRATAMENTO PARA ENFERMOS

 

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.                          

03/12

10/12

17/12

24 e 31/12

 

Capítulo IV - Perg. 10

Capítulo IV - Perg. 11

Capítulo IV - Perg. 12

Não haverá reunião

Escala das reuniões

Logo comemorativa dos 50 anos do GEFA


