
 

Todos temos acompanhado as notícias diárias sobre a evolução da pandemia de coronavírus, e
somos informados de que o número de casos e mortes pela doença está em redução em nossa
cidade, enquanto tem havido aumento destes índices no interior do estado.
Os governos estadual e municipal têm flexibilizado as medidas de restrição de circulação e de
funcionamento do comércio, o que tem levado mais pessoas às ruas, muitas vezes sem
observar as medidas de segurança necessárias.
A taxa de transmissão da doença, a princípio mais baixa, tem apresentando aumento após as
medidas de flexibilização, o que pode redundar em aumento de casos em algumas semanas e
obrigar a revisão destas medidas, como já ocorreu em diversas localidades no Brasil e no
exterior.
Desta forma, e em consonância com a posição do Conselho Espírita do Estado do Rio de
Janeiro, que alerta as Casas quanto às suas responsabilidades a respeito da segurança e saúde
de seus frequentadores e trabalhadores, nossas atividades presenciais permanecem suspensas
até o dia 15 de setembro.
Durante este período avaliaremos a possibilidade de retorno de algumas atividades presenciais
após a data citada junto aos Departamentos, de acordo com as especificidades de cada um, e
da situação sanitária. E, se for esse o caso, sempre adotando todas as medidas cabíveis de
higienização e afastamento.
A Casa, porém, não para, e estamos fazendo modificações na nossa divulgação doutrinária com
áudios e vídeos (não deixe de conferir nas notícias do Departamento de Orientação Doutrinária),
como também prossegue a doação de mantimentos para as pessoas atendidas materialmente
pela Casa.
Prossigamos com tranquilidade e esperança, porque “a fé sincera e verdadeira é sempre
calma(...). A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança (...). (O Evangelho segundo o
Espiritismo, cap. XIX, item 3).
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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

METODOLOGIA
 DO SERVIÇO ASSISTENCIAL - 

APLICAÇÃO DA PARÁBOLA
 DO BOM SAMARITANO

 
     -Socorrer
     -Ouvir
     -Ir às raízes do mal
     -Ajudar a erguer o necessitado   
     -Acompanhar

OBJETIVOS DO
TRABALHO

O crescimento espiritual
e social das pessoas

atendidas

Neste momento difícil de pandemia no Planeta e
em nosso país, o GEFA está aberto apenas para
receber as doações de alimentos e outras doações
que chegam.
Os atendimentos de estudo doutrinário assim como
todos os demais atendimentos presenciais do
Departamento estão também suspensos mas as
bolsas reforçadas de alimentos continuam a serem
doadas quinzenalmente.
A MAIORIA DAS PESSOAS ATENDIDAS ESTÃO
RECEBENDO O AUXILIO EMERGENCIAL DO
GOVERNO.
Precisamos muito da colaboração de todos.

     NOTÍCIAS
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SEGUIMOS JUNTOS, APESAR DA DISTÂNCIA FÍSICA
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS



A consciência 
é o nosso guia;
A paz, 
o nosso abrigo; 
A experiência
 é a nossa escola;
 o obstáculo, 
é a nossa lição;
O amor 
é a nossa lei.
            
Cihco Xavier

São aquelas que doam mensalmente
alimentos básicos ou fazem depósito bancário na
conta do GEFA. A identificação dos depósitos da
Família Solidária é feita mediante o "centavo
identificador", cada valor de centavo corresponde
a uma Família Solidária. Assim o valor é
repassado para o Setor de Alimentação, que faz
a compra mais adequada às necessidades
do momento. Como sempre, a prestação de
contas é realizada posteriormente."

Atualmente existem três Famílias Solidárias que,
juntas, são responsáveis pela metade do que é
doado às pessoas e famílias atendidas. Eram
duas em março e agora já são três!!! Faça parte
também dessa Família!

Maiores informações com o Rocha: 99936-7718

PARA FACILITAR O CONTROLE PEDIMOS
QUE AS DOAÇÕES EM DEPÓSITO BANCÁRIO
NA CONTA DO GEFA SEJAM
COMPARTILHADAS PELO WHATSAPP DA
DIRETORA TESOUREIRA RITA,

           CEL 98886 0019

 OU NO EMAIL DO GEFA   
       
           TESOGEFA@GMAIL.COM
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VOCÊ SABE O QUE SÃO FAMÍLIAS SOLIDÁRIAS?
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS



Por conta do isolamento devido à pandemia do
Covid 19, a evangelização está suspensa. Por
esse motivo, estamos enviando para os
responsáveis por meio do whatsapp, o BoleDIN
com atividades, histórias, notícias para que as
crianças possam continuar em contato com a
doutrina espírita. 
 
Além disso, lembramos aos pais que estão
disponíveis também palestras e páginas
doutrinárias no You Tube.

Qualquer dúvida, vocês poderão mandar para
depinfanciagefa@gmail.com.

Visando facilitar a comunicação do GEFA com
os frequentadores da nossa Casa, vamos criar
um GRUPO NO WHATSAPP exclusivo para este
fim.

Nesse grupo, só o administrador poderá fazer
postagens, a fim de reduzir o número de
mensagens trocadas, limitando-se às
divulgações dos nossos eventos e ações.

Se você deseja participar do grupo, envie por
email (boletimgefa@yahoo.com.br) seu nome
e celular!

CONHEÇA NOSSO BOLEDIN
DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
QUEREMOS FALAR COM VOCÊ!



O Gefa vem realizando a divulgação da Doutrina Espírita por meio das redes sociais e do canal
do Youtube, nesses tempos de necessário afastamento social.
 
Diariamente são publicadas leituras de páginas de Emmanuel, comentando passagens do
Evangelho e, duas vezes por semana, publicamos áudios ou vídeos dos expositores da Casa
com temas escolhidos, buscando relacionar assuntos de interesse atual ao que a Doutrina nos
ensina. Além, é claro, das lives, dos debates ao vivo sobre temas doutrinários.
 
Mas já estávamos sentindo saudade de estudar da forma já tradicional do nosso Gefa: o
estudo das obras da codificação de forma sequenciada, item por item, pergunta por pergunta!
 
Então, vamos mudar!
A partir de agosto a nossa agenda de áudios e/ou vídeos será maior!  
Teremos o estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e do Evangelho segundo o
Espiritismo, do início, para não perdermos nada, permitindo um entendimento maior de toda a
Obra.
As palestras serão publicadas aos domingos, quartas e sextas-feiras, com a participação de
muitos dos expositores da Casa.
As páginas evangélicas continuam, diariamente e as lives também, agora, mensalmente.
 
Muitas formas de estudar e de matar as saudades do estudo das Obras da Doutrina
Consoladora, quase como se estivéssemos no nosso Gefa!
Acompanhe e divulgue essa Novidade!
 
Siga o Gefa nas Redes Sociais:

         Facebook (@gefranciscos de assis)

         Instagram (@gefranciscodeassis) 

     e inscreva-se no canal do Youtube (youtube.com/boletimgefa), habilite as notificações
(clique no sininho ao lado do botão Inscrever-se) 

e não perca a oportunidade de estudar a Doutrina Espírita conosco!.
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MUDDANDO PARA MELHORAR
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD

http://www.facebook.com/gefranciscos%20de%20assis
http://www.instragram.com/gefranciscodeassis
http://www.youtube.com/boletimgefa


E o que tem lá?
Temos bate-papo, acolhimento, desabafos, assuntos
atuais e tabus deste mundo que nos faz perceber o
quanto a Doutrina pode ser esclarecedora e acolhedora,
mesmo quando não está tudo bem.

SÁBADOS, VIRTUALMENTE, A PARTIR DAS 16H

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE - DEM
PARTICIPE DO GRUPO DA MOCIDADE!!
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O setor de artesanato agradece a colaboração das irmãs
franciscanas, que estão colaborando na confecção de máscaras
para doação aos nossos assistidos, trabalhadores da casa e
doadores de alimentos. Chegamos a marca de 600 máscaras. É
o GEFA trabalhando no enfrentamento a Covid 19!

GEFA SOLIDÁRIO

Oi gente, é hora de cuidarmos uns dos outros e a melhor
coisa a fazer agora é ficarmos em casa. Não importa quanto
tempo, o que importa é que depois deste  período de
quarentena possamos nos encontrar fortalecidos e prontos
para recomeçar. Aproveite este tempo em casa para se
desapegar de coisas que já não lhe são úteis e lembre-se
que a sua doação é muito importante para nós, assim como
a sua vida. Até breve e CUIDE-SE!

DEPARTAMENTO DE EVENTOS E BAZARES - DEB

Devido à paralisação das atividades normais da Casa, o
DEP, nesse período , está mantendo a limpeza do prédio
e o nosso funcionário continua trabalhando de segunda a
sexta, das 9h às 15h, para receber as doações, com
intervalo para o almoço. 

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP
CONTINUAMOS ZELANDO PELA NOSSA CASA!


