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EDITORIAL

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

ANO XXIV
NÚMERO 363
FEVEREIRO 2020

 

Ano novo! Hora de fazer um balanço do que vivemos no ano anterior, refletir sobre o que
fizemos e sobre o que deixamos de fazer, agradecer por todas as graças recebidas e
pedir forças para, renovados, enfrentarmos os desafios do ano que se inicia.
 
Um novo ano é como um novo dia, um recomeço. A cada dia temos a chance de sermos
melhores do que fomos no dia que passou. Com o novo ano inicia-se um conjunto de 365
novas oportunidades! Em 2020 começa também uma nova década! 
 
Talvez essa passagem de ano, e de década, não seja mais que algo comum, um dia
como outro qualquer. Simbolicamente, no entanto, nós, que ainda lutamos muito contra as
nossas imperfeições, encaramos essa passagem como um estudante com seu caderno
novo – aquele aroma peculiar, promessas de maior organização, uma letra mais
caprichada e, acima de tudo, muitas páginas em branco.
 
O ano de 2020 será para nós muito especial! No dia 20 de janeiro o GEFA comemora 50
anos de existência! Meio século de muita dedicação na divulgação da Doutrina Espírita e
de trabalho no bem. Quantas pessoas foram auxiliadas material e espiritualmente nesse
período, quantos trabalhadores, encarnados e desencarnados, envolvidos nessa bela
jornada! Sem dúvida, os maiores beneficiados... Quantas crianças passaram pela
evangelização, pela mocidade, pelos grupos de estudo! Que o GEFA continue a ser essa
fortaleza de luz e de amor!
 
Nessa data, que também é simbólica, fazemos um balanço de tudo o que a Casa já
realizou, o quanto cresceu, e nos preparamos para os próximos 50 anos! Te convidamos
a refletir conosco: como será o GEFA do futuro? Que papel você terá nele? 
 
Sigamos juntos, porque o futuro começa agora!
 
A diretoria

OLHANDO PARA MAIS ALÉM



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

 

Em fevereiro os atendimentos a famílias, gestantes
e idosos começarão no dia 6/2, 5ªf e irão até às
10h apenas, com café da manhã, Grupo de Estudo
e doação das bolsas de alimentos.

As crianças ficarão no 1º andar.

Os atendimentos a pessoas em situação de rua
(SAMOR) terão início no dia  4/2, 3ª f, com as
atividades completas de 6:45 a 12:00h

NOTÍCIAS
 

 

 

 
Estamos muito felizes em recomeçar mais um ano de
trabalhos de crescimento e amor junto aos que
buscam esta Casa de Francisco de Assis!!!!
 
Obrigada a todos os que participam om o seu esforço
pessoal no trabalho e os que doam os recursos
materiais indispensáveis à concretização da ajuda a
tantas pessoas!!
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RECOMEÇANDO!
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL - DAS OBJETIVOS DO

TRABALHO
 

O crescimento espiritual
e social das pessoas

atendidas



Horários e faixas etárias:
Domingo:  
 de 2 a 12 anos
de 9h às 10h e 20 min. 
 
Segunda-feira:
de 3 a 12 anos
de 19h e 45 min. às 20h e 45 min.
 
Quinta-feira
(berçário a 12 anos):
Manhã - de 8h às 11h
Tarde -  de 14h às 16h
            
            

3a-feira de 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00
 4a, 5a e 6a-feira de14:00 às 17:00
 Sábados de 9:00 às 12:00

Sentiram a nossa falta? nós também sentimos falta de
vocês, mas já já estaremos juntos novamente! No dia
11 próximo estaremos reabrindo o nosso bazar com
grandes novidades e como tudo o que é bom dura
sempre mais um pouco... você vai poder encontrar
objetos semi novos em excelente estado. Não perca
a oportunidade de comprar aquilo que você sonhou
por um precinho que cabe no seu bolso!
 
Horário de funcionamento do bazar:

 
Nosso endereço é rua Paramopama 322 sobrado
Ribeira - Ilha do Governador. 
Esperamos por você no dia 11. Até lá !

EVANGELIZAÇÃO NO GEFA
DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA - DIN 
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Precisamos de
voluntários para todos 

os dias de
evangelização.

 
Venham conhecer 
nosso trabalho e 
juntem-se a nós!

 O início das aulas será no domingo (09/02 e na segunda-feira (dia 10/02). 
Já na quinta-feira o atendimento começará no dia 06/02 com apenas uma hora de
aula. 
Haverá um recesso antes e após o Carnaval.

DEPARTAMENTO DE  EVENTOS E BAZAR - DEB
PRESTIGIE NOSSO BAZAR

Estamos precisando de

pessoas que possam

doar  pelo menos 4

horas semanais  para

trabalhar  no bazar .

Caso este ja  interessado ,

é  só procurar  por

Vi tór ia  no pr imeiro sub

solo do GEFA  

às  segundas e sextas-

fe i ras  no horár io das

9 :00 às 16 :00 h .

ATENÇÃO!!
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ESCALAS DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

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

FELIZ 2020 A TODOS!
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - DOD
Esse ano é muito especial para a nossa Casa: o Gefa está fazendo  50 anos!
 
E o DOD está planejando, durante o ano, uma série de eventos comemorativos, e doutrinários
também. A programação será divulgada em breve.
 
Como acontece em todos os anos, as Reuniões Públicas não se interrompem nos meses de
janeiro e fevereiro, com exceção do período de Carnaval. Este ano não haverá Reunião Pública
nos dias 23/02, domingo, 24/02, segunda-feira e 25/02, terça-feira. Na quarta-feira, 26/02, 
haverá reunião em seu horário normal.
 
Lembramos, mais uma vez, que, nas Reuniões Públicas, é possível a sugestão de  perguntas ou
temas de caráter doutrinário, que serão avaliados e respondidos como Temas Livres nas
próximas Reuniões. Para isso, basta que se preencha o formulário específico que se encontra
em uma pequena caixa sobre a estante de livros disponíveis para consulta, perto da porta de
entrada do Salão, à esquerda. É importante indicar no formulário qual dia da semana a pessoa
frequenta, pois a pergunta será respondida em um Tema Livre nesse dia da semana.
 
E, além disso, os expositores estão, ao final de cada Reunião, disponíveis para responder
perguntas, esclarecer dúvidas sobre o assunto estudado ou indicar a referência bibliográfica
citada durante a exposição.
 
Desejamos que seu novo ano seja de paz, saúde, alegria e estudo doutrinário, no GEFA!



Para que a Casa funcione em condições adequadas,
precisamos muito da colaboração voluntária de seus
frequentadores assíduos que puderem doar
parte do seu tempo, colaborando nas diversas
atividades desenvolvidas pelo DEP, entre elas: 
 
- Teste e pequenos reparos em aparelhos elétricos e
eletrônicos que chegam como doação;
- Teste e reparos em micro computadores,
impressoras,
 e demais aparelhos de informática;
- Pequenos reparos hidráulicos, de marcenaria,
trabalho de jardinagem, etc...
- Precisamos atualizar nosso inventário do Patrimônio
da 
 
Casa, se você puder colaborar... Toda e qualquer
ajuda será muito bem vinda e aguardamos o contato,
através do telefone: 98605-2420 (Ilda).

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.

No ano que se inicia e diante da “CRISE DA ÁGUA” em nosso município, contamos
com a colaboração dos trabalhadores e frequentadores para que tragam sua água de
casa. Apesar dos bebedouros com filtro, não podemos garantir a qualidade da água.
Desde já, agradecemos!

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO - DEP

NOVO ANO, NOVOS DESAFIOS
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Agradecemos
imensamente a
colaboração e

aguardamos você para
fazer parte da nossa

equipe.



Os trabalhos de Infância e Mocidade foram fundamentais na bela história dos 50 anos
do Grupo Espírita Francisco de Assis. Cada geração tem necessidades e
contribuições para a casa. Contudo, embora o GEFA ainda seja um destaque positivo,
o Movimento Espírita apresenta um esvaziamento de jovens e crianças,  além de baixo
comprometimento das famílias com a educação espírita das  gerações mais
recentes. Para que a nossa casa possa continuar congregando a comunidade 
 espírita da região por mais 50 anos, precisamos estar atentos às demandas e 
 possibilidades das novas gerações, favorecendo sua participação na casa com todas 
 as ferramentas ao nosso alcance.
 
Por isso, estamos lançando o projeto "Por +50!", com o objetivo de
acolher, integrar e valorizar a educação espírita infanto-juvenil no GEFA. Ao
longo do ano serão promovidas ações nesse sentido, tais como: conteúdos nos
boletins mensais e no aviso digitalizado; confecção de folhetos explicativos,
direcionados a jovens e responsáveis recém-chegados à casa; abordagem em
exposições doutrinárias pertinentes ao tema; orientação de trabalhadores para
encaminhamento qualificado de crianças e jovens; avaliação e propostas de
modificação nas tarefas de educação espírita infanto-juvenil da casa, entre
outras.
 
Enquanto isso, nossa principal e mais importante ação já começou! Convidamos
todos os jovens para nossos encontros, que já foram retomados. E os responsáveis
têm grupos de estudo à disposição, no mesmo dia e horário, para se integrarem e
adotarem um compromisso familiar de educação espírita.
 
Público Alvo:
Jovens de 12 a 23 anos e seus responsáveis
Encontros:
Sábados, de 16h30 às 18h30 
 

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE
PROJETO POR + 50!
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Você sabe como está organizado o Movimento Espírita? O GEFA é uma Instituição
Espírita Adesa ao CEERJ, o primeiro Centro Espírita da Ilha do Governador a se tornar
adeso. O GEFA faz parte do 17o CEU, que, por sua vez, está vinculado ao VII REUNIR.
Veja o esquema abaixo para entender melhor!

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
O GEFA E O MOVIMENTO ESPÍRITA
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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

PROGRAMAÇÃO 2020
 



No dia 20 de Janeiro de 2020, o GEFA completou 50 anos de existência. Uma
reunião pública festiva marcou o início das comemorações desta data especial.
Nessa ocasião, foi exibida uma entrevista com a D. Elva, a primeira presidente do
GEFA e que participou ativamente da sua fundação. Trechos do vídeo comemorativo
pelos 40 anos do GEFA também foram exibidos, levando todos os presentes a
conhecer (ou reviver) momentos marcantes da história da Casa. Outro momento
especial foi a exibição da entrevista com os queridos Cecília e César, que também
presidiram o GEFA por mais de uma década, com muito amor e dedicação. A noite
também contou com uma bela apresentação musical.
 
Registramos alguns desses momentos e compartilhamos aqui com vocês!

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DEC
COMEMORAÇÃO 50 ANOS
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