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Em novembro celebramos o dia de Finados. É comum vermos grande número de pessoas nos
cemitérios, levando flores aos túmulos dos entes queridos. Não há mal nenhum em agir assim. A
Doutrina nos esclarece, entretanto, que o pensamento que nos liga aos familiares é mais importante que
as flores em si ou o local onde é feita a prece e que os espíritos são sensíveis a esse pensamento
independentemente do dia. 
 
“Os Espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros.” (LE p. 321)
 
“Nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que o
chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes.” (p.
321 a)
 
“A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no Espírito ausente: é a imagem. Já
dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar; pouco importa o lugar, se for ditada pelo coração.”
(p.323)
 
A Doutrina nos ensina também que monumentos e pompas fúnebres são atos de orgulho e pouca
importância têm, já que somos todos iguais perante o túmulo.
 
No comentário da pergunta 824 de O Livro dos Espíritos, Kardec, lembrando-nos da Lei de Igualdade,
afirma que “O túmulo é o ponto de reunião de todas os homens. Ali terminam implacavelmente todas as
distinções humanas”. 
 
Se somos todos igualmente Espíritos imortais, filhos do mesmo Pai, que é infinitamente justo e bom e
que ama a todos indistintamente; Se no túmulo cessam todas as distinções de cor, raça, gênero e
riquezas, não há lugar para discriminações de qualquer ordem enquanto encarnados também. 
 
“Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis: o sol brilha
para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais”. (LE p. 803)
 
A Doutrina esclarece que as desigualdades das condições sociais existentes no nosso planeta são obra
do homem, não de Deus, e que elas desaparecerão quando o egoísmo e o orgulho deixarem de
predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento.
 
Assim, que em novembro possamos honrar com nossas melhores lembranças e nossos melhores
pensamentos àqueles que amamos e se encontram no plano espiritual. E que possamos nesse mês, que
também é marcado pelo combate ao racismo, aproveitar o ensejo para refletir sobre as discriminações
que ainda acontecem cotidianamente, contribuindo para o nosso progresso moral e do nosso querido
planeta.
                                                                                                                                                     A Diretoria
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AÇÕES SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS Alimentos básicos e leite. Seja

mais uma FAMÍLIA SOLIDÁRIA!!!
Falar com Rocha: – 99936-7718
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

NECESSIDADES PERMANENTES
·        

NOTÍCIAS
·        

- Lançamento
da Campanha de Natal para as

crianças.
·        

- Campanha
de Natal para as pessoas em

situação de rua e as que dela já
saíram, que têm

boa frequência semanal.

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

 

OBJETIVOS DO TRABALHO
 

O crescimento espiritual e social
das pessoas atendidas

METODOLOGIA DO SERVIÇO ASSISTENCIAL
ESPÍRITA

 
“Não repilas o que se queixa, com receio de que te
engane; vai às origens do mal. Alivia primeiro; em
seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos,
mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a
tua esmola.” E.S.E. cap. XVI, item 11
 
Aplicando a Parábola do Bom Samaritano ensinada por
Jesus, as etapas do trabalho de assistência social na
Casa Espírita devem sempre ser:
• SOCORRER
• OUVIR
• IR ÀS RAÍZES DO MAL
• AJUDAR A ERGUER O NECESSITADO
• ACOMPANHAR
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EVANGELIZAÇÃO NO GEFA

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 novembro, ainda teremos uma Ciranda do
Livro, que tem por intuito mostrar a importância da
leitura no aprendizado da doutrina espírita e dos
ensinamentos de Jesus.
 
Em dezembro encerraremos nossas atividades nos
seguintes dias:
-Quinta-feira: 05/12
-Domingo: 08/12
-Segunda-feira: 09/12        

DEPTO DE INFÂNCIA - DIN  e  DEPTO  MOCIDADE - DEM 

• Que tal ser mais uma Família Solidária? Já temos duas
que doam alimentos mensalmente....
 
• Em setembro e outubro saíram das ruas seis pessoas
atendidas pelo SAMOR!!
 
• Chegou mais uma trabalhadora voluntária para o
atendimento a gestantes e nutrizes.
 
• Semanalmente, às quintas feiras, acontece um lindo
momento musical nos turnos da manhã e da tarde, com o
salão praticamente cheio! São as mães atendidas pelo DAS
e suas crianças com as Evangelizadoras, cantando ao som
do violão do Marcelo!!! Lindo e emocionante!!!

ACOMPANHE NA RECEPÇÃO E PARTICIPE!

FOTOS DO DIA DE FRANCISCO NO DIN

DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

Nossas atividades acontecem 
aos sábados das 16:30h às 18:30h.
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SUA PARTICIPAÇÃO É IMPORTANTE!

Mais uma vez, contamos com a colaboração de
todas na 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 (um) copo durante sua permanência no GEFA.
O DEP e o meio ambiente agradecem!
 
Sua doação é muito importante pra nós. Ela
sustenta nossa casa, abastece 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 !!!!!

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP

BAZAR DE NATAL
DEPARTAMENTO DE  EVENTOS E BAZAR - DEB
Nós já estamos preparados para o nosso BAZAR
BENEFICENTE DE NATAL! E você, já fez a sua
lista de presentes? Olha só alguns dos artesanatos
que preparamos pra você!
 
Contamos com a sua presença no dia 24 de
novembro, à partir das 13:00h no Rincão da ACM
para o nosso Almoço e Bazar Beneficente. Até lá!
 
O Bazar permanente do GEFA aguarda a sua
visita.Temos artigos novos e usados em excelente
estado com um precinho pra lá de bom .Venha nos
visitar na rua Paramopama 322 sobrado - Ribeira
Funcionamos às:
-Terças-feiras das 9h às 12h e das 14h às 17h
-Quartas,quintas e sextas das 14h às 17h
-Sábados das 9h às 12h ALGUMAS DAS PEÇAS DE ARTESANATO QUE

ESTARÃO À VENDA NO BAZAR DE NATAL



LIVROS RENOVADOS
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD
Nas palestras públicas do GEFA, estudamos três Obras Básicas da Doutrina Espírita: O Livro dos
Espíritos, O Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com a escala
publicada neste Boletim. O estudo é realizado sequencialmente, acompanhando os
itens ou perguntas das obras, e é sempre muito interessante podermos acompanhar o tema
explanado com o livro em mãos, pois assim, acompanhamos a leitura e fixamos melhor a reflexão
trazida pelo palestrante.
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ESCALAS DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

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

O GEFA nos ajuda nessa iniciativa, disponibilizando esses três livros aos frequentadores, para uso
e consulta durante a palestra. A novidade é que, desde o mês passado, recebemos livros novos,
encadernados em espiral, nos estimulando mais ainda à leitura.

Os livros da codificação, na tradução de Herculano Pires,
estão disponíveis para consulta  na estante de madeira
localizada à esquerda, na Recepção do GEFA, antes da porta
de vidro da entrada do Salão.
 
Então, não perca essa oportunidade! Se gostar da ideia e
quiser acompanhar a palestra com o livro em mãos, pegue o
seu na estante, localize o item que será comentado, e bom
estudo!  Ah, pedimos que não esqueça de devolvê-lo à
estante ao final da palestra, afinal, os livros são de todos nós!



DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD

EVENTOS E CAMPANHAS
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
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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.                          

O Seminário sobre Aborto ocorreu no dia 26 de
Outubro. Foram palestras esclarecedoras, que
abordaram as diferentes visões sobre esse tema
tão delicado. Veja alguns registros desse dia!
 
 
E participe das campanhas de final de ano do
GEFA! Tem sempre uma que lhe toca mais.
Destaque para as Campanha do DAS para vestir
uma criança e um irmão em situação de rua ou
em vias de sair das ruas.
 
Veja como funciona!

05/11

12/11

19/11

26/11

Capítulo IV - Perg. 6

Capítulo IV - Perg. 7

Capítulo IV - Perg. 8

Capítulo IV - Perg. 9

Escala das reuniões

REGISTROS DO SEMINÁRIO SOBRE ABORTO


