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O Espiritismo chegou ao Brasil ainda durante a Codificação.  Allan Kardec  escreveu um artigo na
Revista Espírita de novembro de 1865 intitulado “ Espiritismo no Brasil” em que menciona a
resposta de alguns espíritas  a um artigo desabonador sobre a Doutrina que o jornal “ Gazeta da
Bahia “ havia publicado. 
 
Outro  fato curioso e pouco conhecido é que a primeira realização de um  Congresso Espírita no
Brasil se deu em setembro de 1881,no Rio de Janeiro, em um contexto em que a prática e
divulgação de ideias espíritas sofriam proibição pelo governo do Império. Nesta época  militantes
espíritas foram recebidos pelo Imperador D. Pedro II, que após alguns dias garantiu que as
perseguições cessariam. Estes eventos se deram antes mesmo da fundação da Federação
Espírita Brasileira, que  ocorreu em 1884. 
 
Desde então, o Movimento Espírita cresceu. Sobre Movimento Espírita entendemos os meios
utilizados por nós, espíritas, para a divulgação e o estudo  da Doutrina Espírita, em um esforço de
unificação que busca aproximar os espíritas de diversas regiões para que trabalhem juntos levando
os benefícios do Consolador a todos.  
 
Cada Estado tem sua entidade federativa, e no Rio de Janeiro temos o Conselho Espírita do
Estado do Rio de Janeiro, CEERJ, que promove uma série de eventos referentes aos estudos
doutrinários, comunicação, infância, juventude e assistência e promoção social espíritas .
 
De um ponto de vista mais local., nossa Casa pertence ao 17º Conselho Espírita de Unificação, 
que congrega  Casas de Olaria, da Penha e da Ilha do Governador, e que promove reuniões
mensais sobre os mais variados temas de interesse doutrinário e administrativo das Casas
espíritas.  
 
Participar dos eventos do Movimento Espírita é fortalecer laços de amizade com irmãos de outros
centros; é ter informações sobre as boas ideias que surgem em outros lugares; é , como
trabalhadores espíritas, estarmos cada vez mais capacitados para realizarmos nossas tarefas. 
 
Não percamos estas oportunidades, ficando atentos às divulgações que já são feitas em nossa
Casa, e que pretendemos intensificar. 
 
A Diretoria.                                                                                                                                                
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O DIA DA FAMÍLIA FOI EMOCIONANTE!

Realizamos no final de agosto e início de
setembro, na evangelização, o Dia da
Família com várias atividades e oficinas
para integrar evangelizandos, pais e
evangelizadores.
 
Confira algumas fotos desse lindo evento!
 
 
COMPRA SOLIDÁRIA

Oi, queremos falar com você! Tem um tempinho pra
nós? Temos os melhores preços em se tratando  de
bazar na Ilha do Governador, por isso não deixe de
nos visitar! Atendemos na rua Paramopama 322
sobrado Ribeira!
 
 

DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN

DEPARTAMENTO DE  EVENTOS E BAZAR - DEB

Já começamos nossa contagem regressiva para o nosso  BAZAR BENEFICENTE
DE NATAL! Preparamos peças  lindas para você adquirir no dia do nosso

almoço fraterno, mas caso você queira nos ajudar no artesanato,ainda está  em
tempo.Você será muito bem vindo!

 
Nossa reunião acontece todas as terças-feiras no s egundo sub-solo do GEFA

das 14:00 às 17:30.
É só chegar!

T e r ç a s - f e i r a s  d e  9 : 0 0  à s  1 2 : 0 0  h
     e  d a s  1 4 : 0 0  à s  1 7 : 0 0  h
Q u a r t a s ,  q u i n t a s  e  s e x t a s - f e i r a s
     d a s  1 4 : 0 0  à s  1 7 : 0 0  h
S á b a d o s  d a s  9 : 0 0  à s  1 2 : 0 0  h

Qual horário de
funcionamento? 



ATENDIMENTO FRATERNO PARA TODOS
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD
O atendimento fraterno é a atividade realizada no GEFA que tem por objetivo o acolhimento de
todos aqueles que chegam a Casa necessitando de apoio espiritual, de uma escuta amorosa ou
de orientação sobre as atividades do GEFA. 
Entretanto, por vezes esquecemos que os trabalhadores do GEFA também podem ser acolhidos
pelo Atendimento Fraterno! 
Sim! O Atendimento Fraterno é responsável por acolher não só aos que chegam pela primeira vez
ao GEFA, mas também aos nossos irmãos que já convivem conosco há mais tempo, seja
frequentando ou trabalhando na Casa. 
Sabemos que todos nós, inclusive os trabalhadores do GEFA, somos Espíritos em busca de
reforma íntima, da melhoria contínua, convivendo em família e em sociedade, vivenciando cada
um, não só as alegrias, mas também as dificuldades e os tropeços do dia a dia.  O atendimento
fraterno e os apoios para os quais venhamos a ser encaminhados, como o passe, por exemplo,
são recursos valiosos para nosso reequilíbrio e harmonização, a fim de que possamos prosseguir
nas tarefas que abraçamos.
Que portanto não haja de nossa parte, trabalhadores, qualquer constrangimento na utilização
deste auxílio que a Casa nos oferece. Estamos todos a caminho, e dentro da família GEFA, temos
a certeza de contar uns com os outros.
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ESCALAS DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS MÊS DE SETEMBRO DE 2019

Legenda: E S E = O Evangelho Segundo o Espiritismo;  L M.= O Livro dos Médiuns; L E = Livro dos Espíritos.
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 REUNIÃO DE TRATAMENTO PARA ENFERMOS

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD
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.                          

TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ!
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
O PRIMEIRO CINE DEBATE do GEFA foi um
sucesso! Estiveram presentes 80 pessoas, que
assistiram o filme e participaram do debate que se
seguiu. A discussão em torno do tema do filme foi
muito esclarecedora. Além disso, arrecadamos 88
Kg de alimentos para nossas Obras Sociais. Muito
obrigado!! Aguardem a próxima sessão!!! 
 
Também gostaríamos de apresentar para vocês
como funciona nossa Casa!! Esse mês, mostramos
aqui a estrutura geral da Diretoria. No  próximo
mês, detalharemos cada departamento. Nosso
objetivo é mostrar como nos organizamos para
cumprir nossa Missão. Cada trabalhador tem seu
serviço, ao qual se dedica com responsabilidade e
afinco. E muito amor!

03/09

10/09

17/09

24/09

Capítulo III - Perg. 12

Capítulo III - Perg. 13

Capítulo III - Perg. 14

RECAPITULAÇÃO

Escala das reuniões

Início da sessão 

Durante o filme
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DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP
VOCÊ É SEMPRE BEM-VINDO!

Nossa Casa está sempre pronta e arrumada para receber
a todos os seus frequentadores com conforto e higiene.
Para isso, contamos com pequena equipe que se esforça
para manter as melhores condições de se estudar a
Doutrina Espírita ou trabalhar nas inúmeras frentes de
trabalho que o GEFA oferece. Oportunidades que nos são
dadas para que possamos colocar em prática os
ensinamentos recebidos, onde a caridade é a atividade
principal.
 
Somos todos voluntários, que ao nos defrontarmos com as
máximas do Cristo, passamos a sentir a necessidade de
fazermos a nossa parte, pequenina que seja, mas repleta
de amor e fraternidade.
 
Venha fazer parte da nossa equipe, junte-se a nós doando
um pouco do seu tempo e da sua energia para que  o
GEFA esteja sempre de “PORTAS ABERTAS”, a  todos
que procurem este templo de amor e caridade. Deixe seu
nome e telefone na Recepção e entraremos em contato.

Se você tem entre 12 e 23 anos e tem interesse em
conhecer um pouco mais sobre a Doutrina Espírita
juntamente com outras pessoas da sua faixa etária,
venha nos conhecer!!!
 
Nossas atividades acontecem aos sábados das 16:30h
às 18:30h.
 
É só chegar e se informar na recepção.
 
Também estamos lá no Instagram, mas somos muito
mais legais ao vivo e a cores: @demgefa

MOCIDADE ESPÍRITA
DEPARTAMENTO DE MOCIDADE - DEM
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AÇÃO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

alimentos básicos e leite
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

 Metodologia do serviço 
assistencial espíritaNesta edição do Boletim Informativo, vamos

apresentar a estrutura do nosso Departamento 
de Ação Social. No DAS, possuímos 5 setores
voltados diretamente para o cuidado com as
pessoas assistidas pelo GEFA:
 
- SEFAN: Setor de Famílias
- SEB: Setor de Berçário
- SAGEN: Atendimento a Gestantes e Nutrizes
- SEMA: Atendimento à Maturidade
- SAMOR: Atendimento às Pessoas em Situação
de Rua
 
Esses setores são apoiados por mais outros, que
dão todo suporte necessário para a realização dos
atendimentos:
 
- SAL: Providencia as bolsas semanais
- SHS: Ajuda nos cuidados com a saúde e higiene
- SEV: Procura suprir as necessidades de roupas
do vestuário, cama, mesa e banho
- SUD: Procura suprir as necessidades de
utensílios domésticos 
- SER: Providencia café da manhã e almoço

Esquema da interação entre os Setores do
Departamento de Ação Social do GEFA

Todo trabalho desenvolvido no DAS só é
possível graças à atuação cojunta com os
demais Departamentos do GEFA:
 
- DEP: Departamento de Patrimônio
- DEB: Departamento de Eventos e Bazares
- DOD: Departamento de Orientação Doutrinária
e Mediúnica
- DEC: Departamento de Comunicação
- DEM: Departamento de Mocidade
- DIN: Departamento de Infância
 
 
É desta forma que o GEFA realiza uma das
suas Missões, que é a promoção espiritual e
social de pessoas materialmente carentes!

Esquema da interação entre o DAS e os 
demais Deparatamentos do GEFA


