
QUADRO DE ATIVIDADES 

Domingo Evangelhoterapia II  (privativa) 09h 

Reunião Pública do Evangelho 17h 

Segunda Estudo da Mediunidade (privativo) 

Estudo da Mediunidade (privativo) 

08h 20h 

Terça Curso Introdutório à Doutrina Espírita 08h 

Estudo Sistematizado e Obras da Codificação 08h 

Curso Introdutório à Doutrina Espírita 20h 

Estudo Sistematizado e Obras da Codificação 20h 

Quarta Reunião Pública e Passe 20h 

Quinta Reunião Pública e Passe 08h 

Evangelho de Jesus  10h 

Evangelhoterapia I (privativa) 10h 

Sexta Reunião de Desobsessão (privativa) 

 

16h 

20h 

Sábado Evangelização Infantil e Juvenil – Grupo de Pais 
ELOS DO BEM 

09h 

13:30h 

   

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Queridos associados, como sabem nossas atividades permanecem 
suspensas de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e do 
CEERJ para que não haja uma contaminação maior do Coronavírus. Por 
esta razão, disponibilizamos  nossa conta corrente caso queiram realizar a 

sua contribuição para manutenção de nossa Casa. 
Desde já agradecemos o seu apoio e compreensão. 
A Diretoria. 
 

BANCO BRADESCO 
AGÊNCIA: 0212  
C/C 107.183-1  
CNPJ: 28.680.361/0001-45 
GRUPO ESPIRITA ESPERANÇA EM CRISTO. 
Enviar comprovante de depósito para: geec.tesouraria@gmail.com 
 

 

 
Endereço: Rua Anhembi, 197 – Irajá – CEP: 21.235-480 

Telefone: 2471-9580 

 

CNPJ: 28.680.361/0001-

45 
 

INFORMATIVO MENSAL 

JUNHO E JULHO Ano XXIV Nº 274/275 
 

EDITORIAL 
             As relações familiares em tempos de pandemia 

Estamos a tanto tempo distanciados que acabamos nos perguntando: quando esse momento vai 

passar? 

Se você está se sentindo apreensivo ou angustiado, considere os sentimentos que está vivendo 

como  normais, coerentes com a situação atual. O que precisamos fazer é lidar com toda essa 

avalanche de emoções e nos equilibrar, apesar de tudo, estimulando em nós mesmos a fé 

renovadora e a esperança em dias melhores. 

O período que estamos vivendo é para amplas reflexões. Como andavam nossas relações 

familiares antes da pandemia acontecer? Como andam essas relações hoje? 

Se antes sentimentos negativos nos envolviam no âmbito familiar o período atual pode nos ter 

proporcionado tempo de afastamento para interromper momentos que poderiam trazer mais 

comprometimentos com a lei evolutiva ou a obrigação de proximidade de forma mais restrita pode 

ter aberto a oportunidade do diálogo e ajuste. 

A doutrina espírita nos esclarece um sentido mais amplo de família, como podemos ver em O 

Evangelho Segundo o Espiritismo, A parentela corporal e a parentela espiritual (capítulo 14, item 

8). “As famílias espirituais se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos 

através das várias migrações da alma; as corporais, mais frágeis, se extinguem com o tempo e 

muitas vezes ainda na existência atual.”  

Em tempos de pandemia os laços familiares estão sendo desafiados. O lar deve ser lugar de 

refazimento e proteção. Como tem sido nossa atuação no sentido de cumprir esse objetivo? Não 

temos o controle de tudo. Não podemos ainda influenciar ativamente no processo de cura desta 

doença e de tantas outras que assolam o mundo, mas como a nossa mente  tem se comportado para 

que nosso lar seja um ponto de luz em meio a escuridão onde existe sofrimento e dor? Temos 

orado, meus irmãos? Temos feito de nosso lar um celeiro de luz?  

Sabemos quão difíceis para alguns com a perda de seus entes queridos, as incertezas econômicas e 

sociais, mas não nos afastemos de Deus. Tragamos Jesus para nossa casa através do Culto do 

Evangelho no Lar. Aproveitemos esses momentos de comunhão com a família para apertar laços 

de amor. Aumentemos nosso ânimo. Não vamos desistir dos nossos compromissos 

reencarnatórios. Jesus conta com o nosso apoio na implantação do mundo de regeneração. 

 

                                Paz e alegria sempre com Jesus! 

A Direção.                                 

Site: www.geecrj.com 



 

PALAVRA AOS MÉDIUNS 
 

 

“A cada dia, a cada momento, a cada segundo coloquemos em nossa mente:” hei de 

ajudar a Humanidade a vencer. Hei de começar por mim mesmo  esta transformação.   

Hei de criar o amor, trabalho, para alcançar o progresso, processo de elevação por fim”. E 

assim o fazendo diariamente, faremos da Terra em que vivemos, um mundo feliz, onde os 

deveres do homem serão todos eles, elevados, sublimados, tendentes a nos fazer melhores 

e mais felizes. 

 
Extraído do livro “ REFLEXÕES-VOL-01” - pelo espírito Balthazar-   psicografia Altivo C. 

Pamphiro 

 

 

 

 
                           

INSTITUIÇÃO 

CULTURAL 

JOVELINA ALVES 

Formando o homem 

integral, desde o útero 

até a idade adulta, entregando à 

sociedade indivíduos úteis e 

responsáveis no caminho do bem. 
SEJA UM ASSOCIADO DO  ICJA 

Informações com Paulo Garrido. 

SAPSE 

     O Serviço de Assistência e Promoção 

Social Espírita do GEEC auxilia 33 famílias 

cadastradas. Além das cestas básicas, as 

famílias recebem orientação à luz da 

doutrina espírita. Todos os trabalhadores 

são voluntários.  

 

SEJA UM ASSOCIADO DO GEEC 

SEF 

Serviço de Evangelização da Família 

De 9 às 11 horas – Sábados 
 

Evangelize, coopere com Jesus.  

SEES 

Serviço de Estudos do Espiritismo 
 

Terças-feiras 
 

De 8h às 9:30h e de 20h às 21:30h  
 

VENHAM ESTUDAR CONOSCO. 

  
       

 Prezados irmãos e irmãs do Grupo Espírita Esperança em Cristo.  
 

 A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro emitiu um decreto, de 25 de 
maio de 2020, que considera a possibilidade de reabertura dos 
templos religiosos, seguindo determinação do Governo Federal de que 
a religião é serviço essencial, mas de acordo com as orientações do 
Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro (CEERJ), a Diretoria 

do Grupo Espírita Esperança em Cristo tomou a decisão de NÃO 
reabrir a nossa Casa, até que tudo se tranquilize.  
Tudo irá passar, tenhamos serenidade, paciência e fé, em breve 
estaremos juntos novamente, até lá lembremo-nos do que nos exorta 
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes: “Unidos no amor construiremos um 
mundo novo”. Mantenha-mo-nos em prece pelo nosso planeta Terra e 
principalmente pelo nosso Brasil, Coração do Mundo, Pátria do 
Evangelho. 
Lembramos ainda que a nossa Casa dispõe de recursos de mídia 
como: Facebook, Instagram, Whatsapp e a Plataforma do Zoom, para 
nos fortalecermos com estudos edificantes e palestras. 
 
Que Jesus nos fortaleça, hoje, agora e sempre. 
Muita paz em nossos corações.  

                                                                                                     
                                                                                                                                                 

                                          

                             

 

Ouça e colabore com a RÁDIO RIO DE JANEIRO - 1400 AM                         

Tel (21) 3386-140 - www.radioriodejaneiro.am.br 

BAZAR ESPERANÇA 

Venha conhecer o 

trabalho de nossas 

voluntárias! 

NO GEEC 

BRECHÓ DO GEEC e 

PURO AMOR 

Aceitamos doações 

diversas. 

NÃO aceitamos doações de 

móveis 

LIVRARIA ESPÍRITA IRMÃO 

JOAQUIM 

"Espíritas, Amai-vos!" – esse, o primeiro 

ensinamento; "Instruí-vos" - esse, o segundo. 

O Espírito da Verdade (Paris, 1860) 

Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na 
prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. 
Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, 

aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora 
resposta divina. 
Cria o clima de prece como hábito, e estarás em perene comunhão 
com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. 
 

Do livro: Vida Feliz Cap. CXXXI-- pelo espírito Joanna de Ângelis- psicografia 

Divaldo P. Franco 

 

C.V.V( Centro de Valorização da Vida).Os contatos são feitos pelo telefone 188 (24h), 

pessoalmente nos postos de atendimento ou pelo site www.cvv.org.br via chat e e-mail. 

http://www.cvv.org.br/

