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Passaram-se quase quatro meses desde que iniciamos o isolamento e tivemos que suspender
as atividades presenciais na nossa Casa.
De lá pra cá, nos adaptamos, nos reinventamos, transferimos muitas de nossas ações para o
ambiente virtual. 
Não é a mesma coisa, sabemos. E hoje viemos dizer que sentimos muitas saudades! 
Sentimos falta dos encontros, do falar e ouvir olhando nos olhos - sem a mediação da tela, dos
abraços, do acolhimento da recepção, da presença física nesse espaço que nos é tão caro e
com pessoas tão queridas por todos nós. 
É natural nos faça falta ir ao GEFA!
Queremos dizer que sentimos muito por não ser possível ainda retornar. E que, apesar de tanta
saudade, estamos juntos. 
Estamos juntos no nosso canal do YouTube, com leituras de páginas, palestras e lives, no
BoleDin, nos encontros virtuais dos grupos de estudo e da Mocidade.
Queremos reforçar a importância do atendimento fraterno online, que é totalmente sigiloso e está
disponível no nosso site. Teremos no mesmo local um campo para o envio de nomes para a
Reunião de Tratamento Espiritual para Enfermos - que acontece remotamente. Mas, queremos
dizer também, que além de todos esse canais, estamos juntos em pensamento! 
O amor pela Casa e pela Causa que abraçamos nos une. Assim como o desejo de retorno em
breve e com segurança.
Lembremos que estamos todos amparados por Deus e pela espiritualidade superior. Ainda que
não estejamos indo ao GEFA, deixemos que ele invada os nossos lares através do nosso
pensamento e usando as ferramentas online que dispomos no momento e que têm se mostrado
bastante úteis.
Vamos nos manter unidos e vibrando positivamente por todo o planeta, porque aprendemos com
a doutrina que todo sofrimento é bênção divina, oportunidade de progresso. 
Exercitemos a paciência e tenhamos a certeza de que tudo passará e chegará o momento em
que nos reuniremos novamente na nossa amada Casa. 

A Diretoria
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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 ESTÁ
RECEBENDO O AUXILIO EMERGENCIAL DO
GOVERNO.
Precisamos muito da colaboração de todos.

     NOTÍCIAS
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NOSSO TRABALHO NÃO PODE PARAR!
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS



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

Sempre
que te reportes à

justiça, repara que
Deus a fez assistida

pelo amor, a fim de que
os caídos não sejam

aniquilados. 

Emmanuel
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VOCÊ SABE O QUE SÃO FAMÍLIAS SOLIDÁRIAS?
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

Mesmo sem o atendimento presencial temos tido informações de muitas mulheres em final de
gravidez que estão desassistidas em tudo pela miséria em que vivem. A tarefa de ajudar esses
espíritos na chegada a nova experiência redentora é muito importante!...Precisam ter o mínimo
indispensável a sobreviverem.

Conclamamos todos a daqui pra frente se juntarem em campanhas com seus amigos e familiares
para produzirmos esses itens de vestuário e higiene do bebê recém nascido e dos de 6 meses
até 1 ano. Podem ser roupas usadas em bom estado, banheiras, carrinhos de bebe, berços,
pequenos móveis para as roupinhas...tudo enfim que um bebê usa. Além, é claro, de roupas
novas, fraldas, lenços umedecidos, toalhas de banho e de fralda, lençóis pequenos de berço, etc.

Outras informações – Michele 99238-3398

ATENDIMENTO ÀS GESTANTES E NUTRIZES
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.

CONHEÇA NOSSO BOLEDIN
DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN 
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A Maratona Virtual de Comunicação, promovida
pelo CEERJ, ocorreu no mês de junjo, com a
presença do DEC. Foram discutidas as novas
estratégias de divulgação da Doutrina nesses
tempos de pandemia.

O GEFA está em sintonia com essas novas
estratégias, tendo implementado vários grupos
de estudos virtuais, o atendimento fraterno e o
tratamento espiritual para enfermos remotos,
dentro as outras atividades já comentadas pelo
DOD e no editorial. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
MARATONA DE COMUNICAÇÃO



Atendendo a sugestões de trabalhadores e
frequentadores do GEFA, o Departamento de
Orientação Doutrinária e o Setor de Reuniões
Públicas abraçou a ideia das lives!
Um formato de interação por meio da tecnologia já
conhecido de todos, em tempos de isolamento
social.
Pensamos em um modelo de exposição e de
divulgação doutrinária um pouco diferente daquele
já conhecido e tradicional das Reuniões Públicas. 
Nas exposições públicas presenciais estudamos
as obras da Codificação de forma sequenciada e,
nas lives, teremos a abordagem, de forma
dinâmica, de dois  assuntos diferentes, porém
referentes a um mesmo tema doutrinário geral, por
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O GEFA ENTRA NA ERA DAS LIVES
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD

Será muito interessante!
As lives são quinzenais, as quartas feiras a partir das 20h, com duração aproximada de 1h, no
canal do Youtube do GEFA youtube.com/boletimgefa
A primeira Live do GEFA foi dia 24 de junho, com o tema Providência Divina e Salvação, na
ótica espírita.
A próxima está programada para dia 08 de julho, às 20h,  com o tema Terminalidade e
Reencarnação.
Lembramos que os áudios de palestras doutrinárias divulgados no canal do youtube do GEFA
as redes sociais da casa, as quartas e domingos, não serão interrompidos, pois as lives vieram
para complementar a forma de divulgação doutrinária. Apenas não serão postados nas quartas
feiras em que se realizarão as lives. As lives, palestras e páginas evangélicas também estão
disponíveis nas redes sociais.
Siga o GEFA nas Redes Sociais, no Facebook (facebook.com/gefranciscodeassis) e no
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.

dois expositores e um mediador, trazendo a oportunidade de uma reflexão mais ampla, de
conhecer pontos de vista e de entendimento complementares sobre o tema geral. 



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!


