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O que vem à nossa mente quando pensamos na morte? Certamente  a maioria de nós associará
à morte imagens relacionadas a doença, degeneração ou sofrimento. Outros pensarão em
caveiras, caixões e cerimônias fúnebres.  
 
Estes modos de encarar a morte não estão errados; eles são reais, e todos nós que já passamos
por esta experiência com um parente ou amigo sabemos disto.  
 
Mas a morte pode ser encarada desta maneira se pensarmos apenas em seus aspectos relativos
ao corpo físico, que é quem realmente morre. Allan Kardec, no capítulo “Temor da Morte” do livro
O Céu e o Inferno , ressalta que “ Se descrevem a morte, é sempre com aspecto repelente e
nunca como sono de transição; todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo,
mostrando-o hediondo e descarnado; nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos
grilhões terrestres “ (grifo nosso). 
 
A morte muda de figura portanto quando a encaramos de um ponto de vista mais justo. Não mais
a degeneração, mas a libertação de uma alma após a lutas da vida corporal, voltando ao mundo
dos espíritos, já livre das doenças e necessidades físicas, e pronta para prosseguir sua
caminhada rumo à felicidade. 
 
Da terra arrasada do sofrimento e da revolta brotam as sementes da compreensão e da
esperança... 
 
Que diante da partida de entes queridos possamos ter a convicção de dizer-lhes um “até breve”.
Até breve, porque não temos dúvidas do reencontro. E porque sabemos que a Providência
Divina cobre todos nós, os que ficamos e aqueles nossos amados que partiram.  
 
A diretoria

FINITUDE E IMORTALIDADE



Um dos meios pelos quais tomamos
conhecimento da existência dos
Espíritos e da possibilidade de sua
relação conosco é quando
presenciamos ou vivenciamos
fenômenos mediúnicos, os quais,
inicialmente, podemos não reconhecer
ou entender.
 
Normalmente tememos o que
desconhecemos. Por isso, nesses
casos, o melhor a fazer é buscar
entender o fenômeno. E o GEFA pode
lhe ajudar nisso.
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Em nossa Casa, a Reunião Pública realizada às segundas-feiras trata do estudo sequencial de
O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns. Esse último nos ensina que “Toda pessoa que
sente a influência dos Espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é
inerente ao homem... Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns.” Assim, de um
modo geral, cada um de nós apresenta mediunidade, em maior ou menor grau. Mas usualmente
chamamos de médiuns aqueles que apresentam “efeitos patentes de certa intensidade, o que
depende de uma organização mais ou menos sensitiva” de cada um.
 
Logo após a essa Reunião Pública, o GEFA realiza a Reunião de Educação da Mediunidade,
que busca proporcionar a oportunidade do exercício mediúnico de forma metódica e continuada,
à luz da Doutrina Espírita e do Evangelho. Se for seu interesse, o exercício mediúnico poderá ser
indicado após uma entrevista com um trabalhador da Casa, que deve ser solicitada e agendada
na recepção do GEFA.
 
Há ainda a possibilidade de se participar da Reunião de Educação da Mediunidade como
assistente. É uma oportunidade de complementar o estudo teórico da Doutrina Espírita,
observando o desenvolver da parte prática. Essa possibilidade é acessível àqueles que já
frequentam a Casa há no mínimo seis meses, em Reuniões Públicas ou em Grupos de Estudo.
Da mesma forma, é necessária a inscrição na recepção, de acordo com as vagas disponíveis
mensalmente. O período de participação como assistente é de até quatro semanas. 
 
Assim, se você é médium, informe-se na recepção para agendamento de entrevista ou, se
apenas quer conhecer a parte prática da doutrina e tem seis meses de frequência na Casa,
poder participar como assistente e conhecer um pouco mais sobre essa Doutrina de Luz.

MEDIUNIDADE
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD



03/03 -   RECAPITULAÇÃO
10/03 -   CAP.V PERG 1
17/03 -   CAP.V PERG 2
24/03 -   CAP.V PERG 3
31/03 -   TEMA LIVRE

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:                        

REUNIÃO DE TRATAMENTO ESPIRITUAL PARA ENFERMOS
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DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD

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

ESCALA DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS



Já se iniciaram as aulas na evangelização
infantil e aguardamos os que ainda não
retornaram em fevereiro.
            
Após o recesso de Carnaval estaremos
atendendo aos responsáveis para renovação de
matrícula e para novas inscrições
nos seguintes dias:
 
02/03 – segunda-feira
05/03 – quinta-feira
08/03 – domingo
 
Solicitamos a todos que cheguem no horário,
pois antes de irem para as salas é realizada uma
preparação do ambiente com música e prece.
            
            

3a-feira de 9:00 às 12:00 h e das 14:00 às 17:00 h
4a, 5a e 6a-feira de 14:00 às 17:00 h
Sábados de 9:00 às 12:00 h

AQUI NO NOSSO BAZAR TEM PREÇO BAIXO
TODO DIA! Venha conferir! Temos roupas, calçados,
acessórios, livros, brinquedos, utilidades do lar etc...
Aguardamos sua visita na rua Paramopama, 322
sobrado, Ribeira - Ilha do Governador.
 
Horário de funcionamento do bazar:

 
Nós do Artesanato GEFA, convidamos vocês a fazer
parte de nossa equipe. Aguardamos a sua visita!
Nossa reunião acontece às terças-feiras das 14:00 
às 17:00h no segundo sub solo do GEFA.

Estamos precisando de
pessoas que possam doar 

pelo menos 4 horas
semanais para trabalhar

no bazar. Caso esteja
interessado, é só procurar
por Vitória no pr imeiro 

subsolo do GEFA  
às segundas e sextas-

feiras no horário 
das 9 :00 às 1700 h .

EVANGELIZAÇÃO NO GEFA
DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN 
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“A mensagem espírita 
é de tal forma

fundamental para a nossa
evolução espiritual, que é
necessário fazer chegá-la
com todo o seu potencial
motivador aos corações

das crianças e dos jovens”,
afirma Lucia Moysés.

DEPARTAMENTO DE  EVENTOS E BAZAR - DEB
PRESTIGIE NOSSO BAZAR

ATENÇÃO! !



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 -

APLICAÇÃO DA PARÁBOLA
 DO BOM SAMARITANO

 

As atividades normais integrais retornarão, após o
feriado de Carnaval nos dias 3, terça-feira e no dia
6, quinta-feira, com os atendimentos aos adultos,
jovens e crianças.

O Setor de Utilidades Domésticas – SUD arrecada
sempre doações de tudo para o lar. Precisamos
muito de panelas e ventiladores.

NOTÍCIAS
 

 

 
FAMÍLIAS SOLIDÁRIAS
 
São aquelas que doam mensalmente alimentos
básicos ou depositam na conta do GEFA que faz a
transferência para o Setor de Alimentação para a
aquisição mais adequada às necessidades do
momento. Tudo com uma séria prestação de contas.
Atualmente existem duas Famílias Solidárias que
juntas são responsáveis por quase a
metade do que é doado às pessoas e famílias
atendidas.
Maiores informações com o Rocha – 99936-7718

 alimentos básicos e leite
 lençóis; toalhas de banho e de
rosto; utensílios domésticos em
geral;
 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
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VEM COM A GENTE!
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

“JUSTIÇA SEM AMOR É COMO
TERRA SEM ÁGUA.”

Emmanuel

OBJETIVOS DO TRABALHO
 

O crescimento espiritual e social das
pessoas atendidas



Para que a Casa funcione adequadamente e diante das dificuldades com
relação à água (nossa água é filtrada) e condições de saúde pública, que
todos estamos enfrentando, precisamos muito da colaboração voluntária
dos frequentadores e trabalhadores no sentido de trazerem seu próprio
copo ou garrafa com água de casa e utilizar o álcool gel, disponível nos
andares da Instituição. Se não puder trazer sua garrafa, adote um copo
descartável enquanto permanecer na Casa, o Meio Ambiente agradece.
 

LEMBRAMOS AINDA QUE AINDA NÃO ESTAMOS RECEBENDO
MATERIAL PARA RECICLAGEM TAIS COMO: ENCICLOPÉDIAS, LIVROS
DIDÁTICOS, PAPEL, CADERNOS USADOS, PAPELÃO, JORNAL,
MATERIAL PET, VIDROS E PLÁSTICOS EM GERAL. 
 
MATERIAL ELÉTRICO OU ELETRÔNICO SÓ SE ESTIVER
FUNCIONANDO, JÁ QUE NÃO TEMOS QUEM FAÇA OS CONSERTOS
NECESSÁRIOS.
 
CONTINUAMOS RECEBENDO LIVROS ESPÍRITAS QUE SÃO VENDIDOS
NO BAZAR BENEFICENTE PERMANENTE.

Também precisamos de doações diversas e em bom estado, como
calçados, roupas, artigos infantis, de decoração, bolsas, utilidades
domésticas, roupa de cama, mesa e banho, brinquedos, etc..., para
serem encaminhados aos nossos Assistidos e ao Bazar Beneficente
Permanente, que é a nossa principal fonte de renda.

DOAR, DOAR-SE!
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DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP

Agradecemos imensamente a sua colaboração!!!!



Conforme destacado em nossa primeira intervenção do projeto no mês passado, o
Movimento Espírita apresenta um esvaziamento de crianças e jovens. Os dados
dos censos de 2000 e 2010 mostram que há um grande desequilíbrio na proporção de
espíritas mais jovens, abaixo de 30 anos, em relação aos mais velhos. Segundo os
dados, quanto mais jovem, menos espírita. Por exemplo, há 26% menos jovens
espíritas do que jovens de 15 a 24 anos na população em geral. Entre jovens e
crianças abaixo de 14 anos, o número cresce pra assustadores 40% de deficit!
 
As crianças e adolescentes são declarados como espíritas pelos responsáveis. Então,
na prática, o que esses dados nos mostram é que o Movimento Espírita é constituído
por pessoas mais velhas, e menos representado pelas famílias. Como modificar esse
quadro? Como fortalecer a presença das famílias, em especial dos jovens e das
crianças, na casa espírita?
 
Precisamos destacar o papel dos pais e responsáveis: as crianças e os jovens mais
novos não estarão na casa se não houver pais, tios, avós, ou outras pessoas que os
tragam regularmente! Se a educação espírita não for uma prioridade para os
responsáveis, as novas gerações estarão privadas dessa ferramenta educativa e
transformadora. Mas é preciso que seja um compromisso familiar. Se o responsável
traz a criança ou jovem, mas não participa também, a tendência é que haja pouco
engajamento. Muitos deles questionarão: se a Doutrina é assim tão importante, por
que meus responsáveis não estão comprometidos com ela também?
 
Por isso, tanto na Infância quanto na Mocidade, há oportunidades de educação
espírita nas palestras e grupos de estudo que funcionam no mesmo horário. Assim a
casa incentiva a frequência em família, respeitando, porém, o espaço de necessidades
de cada faixa etária.
 
Responsáveis, cumpram bem suas tarefas com as vidas que lhes foram confiadas!
 
Público Alvo:
Jovens de 12 a 23 anos e seus responsáveis
Encontros:
Sábados, de 16h30 às 18h30 
 

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE
PROJETO POR + 50!

GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS PÁGINA 07



O Setor de Informática (SEINF) está empenhado na informatização das diversas tarefas
no GEFA, especialmente este mês as tarefas do Setor de Atendimento as Pessoas em
Situação de Rua. Esperamos dar mais agilidade ao serviço. Amor, a equipe do DAS já
tem de sobra!
 
E por falar em Setores, gostaríamos de apresentar a organização do Departamento
de Comunicação. O DEC tem como objetivo divulgar as atividades do GEFA, interna
e externamente, através de seus setores, integrando seus trabalhadores e
frequentadores, e apoiando os demais departamentos no que necessitarem em
termos de comunicação.

E aproveitamos para divulgar aqui a agenda
do primeiro semestre do 17o CEU.
 
Agende, Programe-se e Participe!!
 
A sede do 17o CEU fica em Olaria,
na Rua Anspeçada Melo, 38

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
O GEFA E O MOVIMENTO ESPÍRITA
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PROGRAMAÇÃO 17  CEU
 

0


