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AUXÍLIO MATERIAL
EDITORIAL
Segundo Paulo de Tarso, a caridade é a mais excelente das virtudes. Fora dela não há salvação, ensina-
nos o Mestre. Ensina-nos também que ela pode ser realizada de muitas formas e que todos, sem
exceção, podemos praticá-la. Que não é preciso doar muito, mas com o coração. Que a verdadeira
caridade não humilha e que a mão esquerda não deve saber o que fez a direita. Ensina-nos que a
caridade não é apenas material, pode ser moral, sem no entanto, desmerecer ou desvalorizar a
primeira.
 
É principalmente sobre a caridade material que viemos falar hoje. Viemos sobretudo agradecer.
 
O GEFA, que em 2020 completará 50 anos, foi construído e é mantido graças ao empenho de muitos
trabalhadores e ao auxílio material recebido. 
 
Por isso viemos agradecer pelas contribuições dos nossos associados e pelas doações recebidas em
espécie, que ao longo de todos esses anos permitiram que o nosso prédio fosse erguido, tijolo a tijolo,
e que se mantenha firme, limpo e funcionando para que tantas pessoas possam aqui encontrar a
divulgação séria e consoladora da Doutrina dos Espíritos.
 
Viemos agradecer pelos alimentos recebidos periodicamente na Campanha Permanente de Alimentos,
na Campanha do Quilo, ou no Dia da Arrecadação. É graças a essas doações – que são feitas
individualmente, ou por grupos de estudo da Casa, grupos de amigos ou famílias solidárias – que o
GEFA fornece aproximadamente 340 refeições e distribui 110 bolsas de alimento semanalmente,
saciando a fome do corpo e nutrindo o espírito.
 
Viemos agradecer pelas flanelas que viram pijamas quentinhos, pelas roupas e calçados, itens de
higiene pessoal e utilidades domésticas que, quando não são doados às pessoas assistidas, são
vendidos no bazar, responsável pela maior parte da renda da Casa.
Agradecemos também pela divulgação e participação nos eventos, pela compra de livros na livraria ou
de produtos no bazar. Sem falar no tempo que é doado por todos os trabalhadores voluntários, sem os
quais todo o auxílio material recebido não se converteria nos resultados que alcançamos.
 
É por tudo isso que agradecemos muito e, reforçando a importância do auxílio material, pedimos que
continuemos doando, cada qual a sua maneira e como pode, como nos ensinou o Mestre e como
recomenda São Vicente de Paulo: “Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar
amplamente a obra de propagação da caridade; encontrareis a recompensa dessa virtude no seu
próprio exercício; não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos; amai-
vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Assim seja.” (Evangelho Segundo o Espiritismo,
cap. XIII)
 
A diretoria

 
Rua Morro do Ouro, 78 – Ribeira
Ilha do Governador – RJ
Telefone: 3497-9631

ANO XXIII  
NÚMERO 355
MAIO 2019
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 DOAR E DOAR-SE! 

 
O DEP, através do seu Setor de Triagem de Donativos, vem
solicitar à Comunidade GEFA que se possível, mobilize seus
familiares no sentido de aumentarmos o número de doações
recebidas para que possamos encaminhar mais material ao
Bazar Beneficente Permanente com a finalidade de aumentar a
renda da Instituição para fazer frente às inúmeras despesas
decorrentes  do grande movimento de pessoas e atividades que
a Casa desenvolve.
 
 
A Campanha “Poupa Copos” continua. Se cada frequentador
trouxer o seu copo ou sua garrafinha, certamente a nossa Casa
estará economizando muito, além de prestarmos enorme
serviço ao Meio Ambiente.
 
 

Agradecemos a 
participação de nossos

Trabalhadores e
Frequentadores!!

 Todos nós vestindo a 
“CAMISA DO GEFA"!!

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP

MOCIDADE ESPÍRITA
DEPARTAMENTO DE MOCIDADE - DEM

O objetivo do DEM é acolher jovens a partir de
12 até 23 anos através do estudo da Doutrina
Espírita, bem como realizar atividades correlatas
com este fim. 
Se você é jovem, se interessa por Espiritismo,
quer conhecer outras pessoas que também
estudam ou acreditam na Doutrina Espírita,
venha nos conhecer! 

Visite também nossa página no Instagram:
@demgefa
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EVANGELIZAÇÃO INFANTIL

Lembramos aos responsáveis da evangelização de domingo e
segunda-feira que teremos as reuniões de pais/responsáveis em
maio. Estejam atentos aos avisos que enviaremos.
 
Não se esqueçam também do horário da evangelização, pois
muitas crianças estão chegando atrasadas prejudicando a
sequência da aula.
 
Horários:
- Domingo das 9:00 às 10:20h
- Segunda-feira das 19:45 às 20:45h
- Quinta-feira das 9:oo às 11:00h e das 14:00 às 16:00h

“O evangelizador
consciente de si mesmo
jamais se julga pronto,

acabado, sem mais o que
aprender, refazer,

conhecer... Ao contrário,
avança com o tempo, vê
sempre degraus acima a

serem galgados, na
infinita escala da
experiência e do
conhecimento.”

EQUIPE DIN

BAZAR DO GEFA

Tem muita coisa boa pra você aqui no Bazar do GEFA. Se você

está com pouco dinheiro e está pensando em dar uma

lembrancinha para a sua mãe, não deixe de nos visitar, você

pode se surpreender!

 

Nossos plantões são:

- Terças-feiras das 9:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h

* Quartas, quintas e sextas das 14:00 às 17:00h

- Sábados das 9:00 às 12:00h

 

Nosso endereço é Rua  Paramopama 322 sobrado Ribeira

 

 

 

Venha participar do nosso trabalho de artesanato. Você estará

ajudando a manter o nosso trabalho social, além de passar

momentos de muita descontração e harmonia.

 

Nos reunimos todas as terças-feiras das 14:00 às 17:30 no

segundo subsolo do GEFA. Aguardamos sua visita!

DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN

DEPARTAMENTO DE  EVENTOS E BAZAR - DEB



VAMOS FALAR SOBRE O PASSE!
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD

Neste mês de maio o Departamento de Orientação Doutrinária realizará
um Seminário cujo tema será O PASSE, à luz da Doutrina Espírita.
 
 
O objetivo do seminário é, juntos, refletirmos sobre esse tema, tão
conhecido dos espíritas. Teremos a oportunidade de esclarecermos
possíveis dúvidas, entendermos a técnica de aplicação do passe no GEFA,
além de conversarmos sobre a irradiação e a água magnetizada.
 
 
Todos os frequentadores e trabalhadores da nossa Casa estão convidados
e serão muito bem vindos!  Convidamos, em especial, os trabalhadores do
Setor de Irradiação e Passes, do Setor de Atendimento Fraterno e da
Recepção, setores que são envolvidos diretamente com essa atividade.
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Nosso encontro será dia 18 de maio, um sábado, a partir das 14h, com previsão de encerramento às 16:30h.
 
Aguardamos vocês!

Todas as terças-feiras ocorre a Reunião Privativa de Tratamento Espiritual
para Enfermos. Para participar é necessário agendar uma entrevista, após
a qual o tratamento é indicado. As reuniões ocorrem às 14h no GEFA e
seguirão a seguinte escala de estudos do Livro LEIS DO AMOR:
 
                        - Dia 07/05:  Capítulo II- Perg 13
                        - Dia 14/05:   Capítulo II- Perg 14
                        - Dia 21/05:   Capítulo II- Perg 15
                        - Dia 28/05   Capítulo II- Perg 16

ESCALAS DE ESTUDOS
DAS REUNIÕES

PÚBLICAS
 

MÊS DE MAIO 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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AÇÃO SOCIAL " CARIDADE COMO A
ENTENDIA JESUS:

BENEVOLÊNCIA PARA COM
TODOS; INDULGÊNCIA COM
AS IMPERFEIÇÕES ALHEIAS;

PERDÃO DAS OFENSAS."

Livro dos Espíritos, 
perg. 886.

                                            

Quinta-feira:

das 8 às 12h – 40 FAMÍLIAS E 30 IDOSOS

das 12:30 às 16:30h – 40 FAMÍLIAS E 10 GESTANTES          

 

Terça-feira:

das 6:30 às 12h – 40 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Do acolhimento fraterno;
Do estudo de temas morais e
educacionais importantes à
vivência de cada grupo;
Da escuta e das orientações
diversas através das Entrevistas de
Atendimento Fraterno pelo
Diálogo;
Da ajuda material indispensável de
diferentes formas.

O CRESCIMENTO ESPIRITUAL
 E SOCIAL DAS PESSOAS
ATENDIDAS ATRAVÉS: 

 HORÁRIO DE ATENDIMENTO

DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

OBJETIVOS DO TRABALHO
É o Setor responsável pela produção e distribuição do café da manhã e
almoço a todas as 280 pessoas atendidas pelo Departamento de Ação Social,
às terças e quintas feiras, semanalmente.
 
Nas quartas-feiras a partir das 7h uma equipe de 5 pessoas prepara o
almoço que será servido na quinta-feira e congela o que será servido na
terça-feira da semana seguinte, às pessoas em situação de rua e às que já
saíram da rua.
 
Nas terças e quintas-feiras as equipes chegam cedo para fazer tudo
acontecer e sempre em clima de alegria e fraternidade.
 
PRECISAMOS DE AJUDA NOS 3 DIAS DE TRABALHO!!!

Informações com Isa – 99777-1117

- ALIMENTOS BÁSICOS E LEITE;
 
- LENÇÓIS, TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO; 
 
- ROUPAS DE BEBÊ: MEIAS; BODY; BLUSAS MANGA 
CURTA E COMPRIDA; CALÇAS E MACACÃO SEM PÉ
(maior aproveitamento); FRALDAS RN E P;
 
- ROUPAS E SAPATOS DE CRIANÇA 
EM GERAL

necessidades permanentes

SETOR DE REFEIÇÕES - SER
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CAMPANHAS E NOVIDADES!

Lembramos a todos do próximo Dia de Arrecadação! No dia
08/05, uma quarta-feira, estaremos de plantão no GEFA das
8:30h às 20h esperando por vocês! 
 
 
Ficamos felizes em anunciar que foi concluída a tarefa de
modernização dos sistema de som do Salão Principal! Mais
facilidade para os organizadores dos estudos e mais conforto
para os frequentadores da casa!

Precisamos aumentar o número!!!! Como?
 
Formando com familiares e amigos uma “FAMÍLIA SOLIDÁRIA” em que
cada pessoa doa o que pode e deseja.
 
A nº 1 e 2 já existem e são responsáveis por grande parte das doações
que chegam aos lares das pessoas muito pobrezinhas atendidas.
 
Os participantes da nº 1 depositam mensalmente na conta do GEFA
que repassa ao Setor de Alimentação, que logo presta contas aos
doadores.
 
A nº 2 doa mensalmente mantimentos.
 
Informações com o Rocha – 99936-7718

FAMÍLIAS SOLIDÁRIAS
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC

PRECISAMOS DE VOLUNTÁRIOS!

Recepção 
Livraria e Biblioteca
Bazar
Evangelização
Artesanato e Cozinha
O que você souber fazer!

É BOM

 fazer 

o BEM!


