Sexta

QUADRO DE ATIVIDADES
Evangelhoterapia II (privativa)
Reunião Pública do Evangelho
Estudo da Mediunidade (privativo)
Estudo da Mediunidade (privativo)
Curso Introdutório à Doutrina Espírita
Estudo Sistematizado e Obras da Codificação
Curso Introdutório à Doutrina Espírita
Estudo Sistematizado e Obras da Codificação
Reunião Pública e Passe
Reunião Pública e Passe
Evangelho de Jesus
Evangelhoterapia I (privativa)
Reunião de Desobsessão (privativa)

Sábado

Evangelização Infantil e Juvenil – Grupo de Pais

Domingo
Segunda
Terça

Quarta
Quinta

ELOS DO BEM

09h
17h
08h 20h
08h
08h
20h
20h
20h
08h
10h
10h
16h
20h
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
Site: www.geecrj.com
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EDITORIAL

O que 2021 espera de nós?
A cada término de ano temos oportunidade de fazer uma espécie de balanço em
nossas vidas.
Quais os projetos que fizemos no ano passado e que conseguimos concluir?
Em um ano tão atípico como tivemos, muitos planos e metas podem não ter sido
atingidos do ponto de vista material, mas quanto aprendizado conseguimos
conquistar, se soubemos utilizar todo esse período para buscar a autorreflexão e o
autoperdão. Começando a nos aceitar damos um passo grande para a mudança
que queremos ver no planeta. Autoaceitação é condição inicial para a reforma
íntima. Percebendo quem somos e, nos aceitando, identicamos o que queremos
mudar e abrimos canais e conexões com o Mais Alto. Ao amor a si mesmo deve
seguir o amor ao próximo.
Deus, nosso Pai misericordioso, nos ama e espera o momento em que agiremos
como verdadeiros irmãos.
Irmãos em Cristo, o que esperamos de 2021 é fácil pensar, mas o que este ano
espera de nós?
O que podemos oferecer ao Universo em forma de vibração?
O que buscaremos realizar do ponto de vista espiritual?
Bem vindo 2021. Seja um ano de muitas bênçãos para toda a humanidade.
Sejamos paz, sejamos luz em 2021.
Paz e alegria sempre com Jesus!
A Direção

Para sua comodidade a Help Home
oferece um vasto portfolio de serviços

PALAVRA AOS MÉDIUNS
Falando à Humanidade, Jesus nos deixou um modo de ver e viver. Hoje, mais
amadurecidos espiritualmente, e tendo a Doutrina Espírita como porta-lança, abrindo os
caminhos do nosso entendimento e da nossa mente, cabe a nós, irmos desenvolvendo
esse belíssimo sentimento que podemos chamar Fraternidade.
Extraído do livro “ REFLEXÕES-VOL-01” - pelo espírito Balthazar- psicografia Altivo C.
Pamphiro

Pinturas, projetos elétricos e
hidráulicos, reformas em geral.
Avenida João Ribeiro, 357 - sala 302
Pilares – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 2599-0587/ (21)99983-0164
meier@helphome.com.br

Ouça e colabore com a RÁDIO RIO DE JANEIRO - 1400 AM
Tel (21) 3386-140 - www.radioriodejaneiro.am.br
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.

www.facebook.com/HelpHomeFranquias

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 ICJA
Informações com Paulo Garrido.

SEJA UM ASSOCIADO DO GEEC

SEF
Serviço de Evangelização da Família
De 9 às 11 horas – Sábados

SEES
Serviço de Estudos do Espiritismo

Evangelize, coopere com Jesus.

De 8h às 9:30h e de 20h às 21:30h

Terças-feiras
VENHAM ESTUDAR CONOSCO.

BAZAR ESPERANÇA

www.helphome.srv.br
ww.twitter.com/help_home

BRECHÓ DO GEEC e
PURO AMOR

LIVRARIA ESPÍRITA IRMÃO
JOAQUIM

Venha conhecer o
trabalho de nossas
voluntárias!

Aceitamos doações
diversas.

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

NO GEEC

NÃO aceitamos doações de
móveis

...”Cada espírito é um campo a ser cultivado. Semear esperança é dever de todo
aquele que já encontrou a luz da verdade. Por certo, a Misericórdia Divina
sabe como amparar os sofredores. Entretanto, Jesus não dispensa a colaboração
de todos os aprendizes do bem, para amenizar o sofrimento e recuperar a
esperança para quem chora”.
Do livro: A Mensagem do Dia- Cap. 11- Semear a Esperança- pelo espírito
Scheilla- psicografia Clayton B. Levy

ensinamento; "Instruí-vos" - esse, o segundo.
O Espírito da Verdade (Paris, 1860)

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.

