“A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!” Emmanuel

INFOSEF

Informativo da Sociedade Espírita Fraternidade - Niterói - RJ
Ano 3 - Edição 28 - Setembro de 2014
“Felizes são aqueles que ora semeiam dedicação e amor nas vidas das nossas crianças e dos nossos mocinhos,
bem como de seus responsáveis, uma vez que estão investindo no próprio porvir e inscrevendo-se no rol dos
devotados servidores do Reino dos Céus...”
(Carta de Camilo - psicografada por Raul Teixeira)
A SEF foi fundada em 4 de setembro de 1980
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: Divaldo Franco (no Clube Português)
a: Alcione Paixão
: Marcos Alves
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É sempre bom ter a quem agradecer
Como uma corrente de luz, é cada vez maior o número de elos que vêm se somar à cadeia
do Remanso Fraterno no seu objetivo de amparar e servir à infância necessitada.
É com gratidão que externamos nossos sinceros agradecimentos aos seguintes amigos que
realizaram campanhas de arrecadação de alimentos em prol da nossa instituição:

- O Clube Português de Niterói, na Festa Julina Solidária, realizada em 27 de julho;
- A Escola de Dança Myriam Camargo, durante a apresentação dos seus alunos, realizado

em2 de agosto;

- O Nictheroy Clube de Veículos Antigos, no 2º Encontro Estadual de Veículos Antigos,

realizado em 3 de agosto;

- A WK Sistemas, de Blumenau, SC, no encontro de Canais no Rio de Janeiro, realizado em

12 de agosto.

Que o Senhor da Vida abençoe a todos os irmãos cuja sensibilidade foi capaz de perceber a
seriedade com que o Remanso Fraterno realiza o seu trabalho de promoção social. Muita paz
a todos.
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Objetivando proporcionar um ensino de qualidade, em período integral, oferecendo também, gratuitamente: transporte, alimentação, assistência médica e odontológica para crianças
em situação de risco social, construímos uma rede solidária de amigos que possam contribuir
mensalmente para o pagamento das despesas oriundas destas atividades.
Para participar do projeto Mais Criança na Escola e nos dar as mãos na rede solidária de
amigos do Remanso Fraterno, preencha o formulário de cadastro em nosso site www.remansofraterno.org.br e faça parte desta história.
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Tardes de encantamento no Centro de Memória
da História e da Literatura Fluminense
O mês de agosto foi pleno de encantamento, descoberta e alegria para os alunos do Ensino Fundamental do
nosso querido Remanso Fraterno. No dia 1°, as crianças
da Educação Infantil - GREI 4 e GREI 5 (4 e 5 anos de
idade) e as do 1º Ano do Ensino Fundamental do Núcleo
Educacional Professora Clélia Rocha foram convidadas
para assistir a uma linda contação de histórias no Centro de Memória da História e da Literatura Fluminense,
em Niterói.
O evento, que aconteceu das 14h às 15h, foi dedicado exclusivamente a essas turmas, que
puderam interagir com os contadores durante todo o tempo. As bibliotecárias Nely Rigó e
Lucia Helena da Silva, integrantes do “Grupo 123 Conta Outra Vez” além de contarem várias
histórias baseadas em livros da literatura infantil, introduziram também, no contexto, algumas
histórias do nosso folclore, como “O Boi”. Com uma intensa participação, as crianças puderam
ter acesso a instrumentos musicais feitos com materiais reciclados, que foram usados para “ressuscitar” o Boi com músicas.
No dia 04 de agosto foi a vez das turmas do 2º e 3º
Ano do Ensino Fundamental aproveitarem a tarde de
histórias, desta vez com o Grupo “Costurando Histórias”, idealizado e coordenado pela atriz Daniela Fossalusa. Os artistas transformam histórias de livros em
tapetes tridimensionais; também os protagonistas são
confeccionados em tecidos coloridos, resultando em
um trabalho de muita graça e movimento, no qual são
narradas histórias, lendas e contos da cultura popular
de vários países.
Os alunos ficaram encantados com esta diferente maneira de se contar histórias e interagiram todo o tempo, cantando junto e prestando muita atenção a cada detalhe.
As tardes foram muito proveitosas para todos os presentes, visto que, além de ter sido um
momento de total descontração e lazer, funcionou como um estímulo à leitura, essencial para
a formação de nossas crianças.
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Remanso Fraterno e Grupo Espírita João Batista:

laços fraternos

No último dia 17 de agosto, os companheiros do Grupo Espírita João Batista, de Rio Bonito - RJ, em uma legítima demonstração de fraternidade, organizaram um almoço em prol das
obras educacionais do Remanso Fraterno.
Em um clima de alegria e descontração, o evento reuniu um grande número de companheiros, todos muito felizes em poder abraçar o nosso querido Raul Teixeira, que se fez presente
acompanhando a diretoria e amigos da SEF.
Iniciativas como essa tocam profundamente o nosso coração. Em nome das crianças do
Remanso beneficiadas com esse gesto, aqui externamos os nossos sinceros agradecimentos aos
companheiros do Grupo Espírita João Batista, na figura do seu diretor Joaquim Olimpio, bem
como a sua esposa, Rosiane Borges de Souza.
Lúcia Moysés
Voluntária

Sobre o evento, o amigo Ivan Navi escreveu:
ALMOÇO FRATERNO

Queridos irmãos...
Ao término deste lindo encontro
Tenho muito a lhes falar
Que foi muito bom ter vindo
Pois eu vi JESUS sorrindo
Seu amor nos ofertar.
Como foi gostoso nosso encontro
Nos reunirmos para almoçar
Rever amigos e irmãos
E mais uma vez confraternizar.
Muitos irmãos se doando
Num belo dia de inverno
Pelo magnífico projeto
Do nosso Remanso Fraterno.

Nós do Grupo João Batista
Agradecemos a oportunidade
Por realizar este encontro
Que já nos deixa saudades.
Um domingo encantado
Repleto de sol e energia
E a presença do amigo Raul
Que nos trouxe enorme Alegria.
Muito obrigado ao Pai Maior
E ao nosso Amigo Jesus
Que nos permitiu este encontro
De puríssimo Amor e muita Luz.
Rio Bonito, 17/08/2014
Autor : Ivan Navi

Pág. 9 - Ed. 28 - Setembro de 2014

Agradecemos a divulgação deste informativo

INFOSEF

Pág. 10 - Ed.28 - Setembro de 2014

Agradecemos a divulgação deste informativo

INFOSEF

Mostra Casa Design 2014 ajuda o Remanso Fraterno
A Casa Design é um evento anual que se inclui entre as principais mostras do estado e faz parte do calendário
oficial de Niterói. Reúne e une os arquitetos, designers e paisagistas mais conceituados do mercado

Na sua 12ª edição, a Casa Design traz muitas novidades. Neste ano, ela acontece no bairro
de São Francisco, numa magnífica residência, com ampla área verde, jardins temáticos e com
referência balinesa. Uma vista espetacular da Baía da Guanabara, com seus entornos, emolduram a bela mansão desta edição.
Além disso, neste ano conta com a Paralela Casa Design, que se caracteriza em levar cultura
e conhecimento ao público. Composta por cinco lofts temáticos e uma Galeria de Arte, os profissionais vão apresentar cada um com seu estilo próprio as interpretações do morar urbano.
O objetivo principal do evento é proporcionar bons momentos a todos e levar até público o
que há de melhor e mais moderno na área de arquitetura, decoração, paisagismo, arte e cultura.
E para nós, do Remanso Fraterno, a Casa Design 2014 tem algo a mais: sua arrecadação será
destinada à nossa obra, bem como à APAE- Niteroi.
Casa Design 2014 traz mostra paralela
Vindo de encontro ao movimento de revitalização do centro de Niterói, a Casa Design cria
este projeto que se localizará no Centro da Cidade, entre o novo Centro Cultural do Correio, o
Plaza Shopping, a UFF e o Clube Canto do Rio, de frente para a Praça JK, parte integrante do
Caminho Niemeyer.
A Paralela Casa Design será composta de uma Galeria de Arte, que abrigará duas exposições
distintas, além de uma intervenção em cinco pequenos lofts urbanos, realizados por profissionais de arquitetura e designer de interiores com foco na influência artística de seus moradores,
sejam músicos, artistas plásticos, fotógrafos, estilistas, etc., os profissionais vão apresentar cada
um com seu estilo próprio as interpretações do morar urbano.
A Mostra Paralela Casa Design iniciará sete dias após a abertura da Casa Design 2014 e o
encerramento no mesmo dia. Aqueles que visitarem o evento Casa Design terão acesso gratuito
a Paralela Casa Design, ou se preferirem, poderão obter ingressos também no local.

CASA DESIGN 2014
Data: de 30 de setembro a 16 de novembro
Local: Rua Marcos Aurélio dos Santos, nº 53 (antiga Rua Projetada) - São Francisco – Niterói - RJ
Funcionamento: de quarta a domingo, das 14h às 22h
Ingressos: R$30,00 (inteira)
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50% de desconto para idosos (acima de 60 anos) e estudantes com carteira.
20% de desconto para o Clube do Assinante O Globo. O desconto não é acumulativo com outras promoções.
Maiores informações: (21) 3587-8392
PARALELA CASA DESIGN
Data: de 07 de outubro a 16 de novembro
Local: Rua Visconde do Rio Branco, nº 631 - Centro – Niterói - RJ
Funcionamento: de quarta a sábado, das 14h às 22h e domingo, das 14h às 20h.
Ingressos: R$5,00
* Aqueles que visitarem o evento Casa Design terão acesso gratuito a Paralela Casa Design.
Maiores informações: (21) 3587-8392

Lista de necessidades do Remanso
Para mais informações, acesse:
http://goo.gl/DEDmuR
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Novidades da Editora Fráter

Gostaria de ler as edições anteriores do INFOSEF?
Acesse:
www.sef.org.br/infosef
Boa leitura!
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Cabeleireiros no Núcleo
Abrindo mão da folga de segunda-feira, dia tradicional de descanso dos cabeleireiros,
a equipe do Centro de Estética Zanique, de Alcântara, São Gonçalo, esteve no Núcleo
cuidando amorosamente dos cabelos de nossos alunos.
Hidratação, cortes, penteados...Era de dar gosto ver a alegria da garotada com o novo
visual!
Heluisa, Marcelo e Herbert levaram com eles o carinho dos alunos do Núcleo e nossos
agradecimentos pela generosidade.
De um coração puro parte todo encanto. As crianças compreendem perfeitamente o
valor desse gesto.
Coordenação do Núcleo Educacional Clélia Rocha

Programação de eventos movimenta
o Trabalho de Domingo
A Coordenação do Trabalho de Domingo da SEF (TD SEF) programou uma série de eventos para o 2º semestre de 2014, sobre os Recursos de Saúde de Niterói, voltada para os frequentadores.
Para o mês de outubro está planejado um passeio à Fortaleza de Santa Cruz, onde, além de
se apreciar aquela obra colonial construída pelos portugueses para a proteção do Rio de Janeiro, é possível se conhecer outras utilidades daquele sítio no tempo do Império, da República
Velha e atualmente. É uma bela caminhada pela história do Rio de Janeiro e do Brasil.
Em novembro será realizada uma apresentação teatral do Grupo Morhan, sobre hanseníase.
A coordenação informa que todos os eventos acontecerão no último domingo de cada mês.
Quem desejar sinta-se à vontade para assistir e participar da equipe do TD SEF.
A Coordenação do TD SEF
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No reino das borboletas
À beira de um charco, formosa borboleta, fulgurando ao crepúsculo, pousou sobre um ninho de
larvas e falou para as pequenas lagartas, confusas:
Não temam! Sou sua irmã de raça!
Venho para lhes trazer esperança. Nem sempre permanecerão coladas às ervas do pântano! Tenham
calma, fortaleza e paciência.
Esforcem-se para não sucumbir aos golpes da ventania que, de quando em quando, varre a paisagem.
Esperem! Depois do sono que as aguarda, todas acordarão com asas de puro veludo, refletindo o
esplendor solar...
Então, não mais se arrastarão, presas ao solo úmido e triste. Adquirirão preciosa visão da vida, pois
poderão subir muito alto e seu alimento será o néctar das flores...
Viajarão deslumbradas, contemplando o mundo, sob novo prisma!
Observarão o sapo que nos persegue, castigado pela serpente que o destrói, e verão a serpente que
fascina o sapo, fustigada pelas armas do homem.
Enquanto a mensageira fez ligeira pausa, ouviam-se exclamações admiradas:
Ah, não posso crer no que vejo!
Que misteriosa criatura!
Será uma fada milagrosa?
Nada possui de comum conosco...
Irradiando o suave aroma do jardim de onde viera, a linda visitante sorriu e continuou:
Não se iludam! Não sou uma fada celeste! Minhas asas são parte integrante da nova forma que a
natureza lhes reserva.
Ontem, eu vivia com vocês; amanhã viverão comigo! Flutuarão no imenso espaço, em voos sublimes em plena luz. Libertas do lodaçal, se elevarão felizes.
Conhecerão a beleza das copas floridas e o saboroso néctar das pétalas perfumadas. Contemplarão
a altura e a amplitude do firmamento...
Logo após, lançando carinhoso olhar à família alvoroçada, distendeu as asas coloridas e, voando
com graciosidade, desapareceu no infinito azul.
Nisso, chegou ao ninho a lagarta mais velha do grupo, que estava ausente, e, ouvindo os comentários empolgados das companheiras mais jovens, ordenou irritada:
Calem-se e escutem! Tudo isso é insensatez, mentiras, divagações...
Não nos iludamos! Nunca teremos asas! Ninguém deve filosofar...
Somos lagartas, nada mais que lagartas. Sejamos práticas, no imediatismo da própria vida. Esqueçam-se de pretensos seres alados que não existem.
Precisamos simplesmente comer e comer... Depois vem o sono, a morte... E o nada... Nada mais...
As lagartas calaram-se, desencantadas.
Caiu a noite e, em meio à sombra, a lagarta-chefe adormeceu, sem despertar no outro dia. Estava
completamente imóvel.
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As irmãs, preocupadas, observavam curiosas o fenômeno...
Depois de algum tempo, para espanto de todas, a ignorante e descrente orientadora surgiu como
veludosa borboleta, de asas leves e ligeiras, a bailar no ar...
* * *
À semelhança da formosa borboleta que desceu às faixas escuras onde rastejavam suas irmãs lagartas, um dia a Humanidade também recebeu a visita de sublime anjo, que veio trazer consolo e
esperança.
Falou da vida estuante, além do casulo físico.
E para provar que o que dizia é realidade, Ele próprio, após desvencilhar-se do corpo físico, surgiu
mais livre e mais brilhante que antes.
Subiu, com a leveza de anjo alado, e desapareceu na imensidão azul, diante de quinhentas testemunhas, admiradas, na distante Galileia...
E, mais de dois milênios depois, ainda existem aqueles que preferem acreditar que o que precisamos
fazer é comer, comer, dormir e esperar o nada... Nada mais...
Irmão X
Psicografia de Francisco Xavier. Livro Contos e Apólogos. Cap. 29, pág. 125

Entrelaces fraternos
No dia 24 de agosto, no espaço Citybank Hall - Shopping Via Parque na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro,
aconteceu o V Congresso do CEJA- Centro Espírita Joanna de Ângelis, evento comemorativo dos 25 anos da
Série Psicológica Joanna de Ângelis.
Como palestrantes, estiveram Divaldo Franco, Claudio Sinoti, Iris Sinoiti, Cristiane Niero. O médium e
conferencista Raul Teixeira também esteve presente. Houve a apresentação do grupo musical Jovem da Música.
O encontro, como já era esperado, foi um sucesso.
Os voluntários da Sociedade Espírita Fraternidade (SEF) compareceram com o stand da editora Frater,
onde eram vendidos os livros psicografados por Raul.

Agradecemos a oportunidade de podermos participar de mais este entrelace fraterno, envolvendo os voluntários da Mansão do Caminho Salvador/BA e do CEJA - Centro Espírita Joanna de Ângelis Rio de Janeiro/RJ.
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Endereço: Rua Passos da Pátria, 38
São Domingos - Niterói - Rio de Janeiro
CEP: 24210-240
Telefone: (21) 2717-8235
Fax: (21) 2722-2455
E-mail: sef@sef.org.br
Site: www.sef.org.br
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Endereço: Rua Jean Valentteau Moulliac, 47
Várzea das Moças - Niterói - Rio de Janeiro
CEP: 24330-160
Telefone: (21) 2609-9930
E-mail: remanso@remansofraterno.org.br
Site: www.remansofraterno.org.br
Veja aqui como chegar ao Remanso

A venda de livros é empregada na obra
social Remanso Fraterno
Você ajuda ao comprar um livro da
Editora Fráter
Site: www.editorafrater.com.br

DOAÇÕES PARA O REMANSO FRATERNO
Existem duas maneiras de doar para a SEF/Remanso Fraterno: através da nossa conta no Itaú, ou através do PayPal
Banco Itaú - 341

Doe qualquer valor através do Paypal

Agência: 6173

1

Donate any amount through Paypal

2

Conta Corrente: 50848-9
CNPJ: 30.597.876/0001-28

Haz una doación a través PayPal

Favorecido: SEF - Sociedade Espírita Fraternidade

Faites un doun à travers PayPal

3
1- Reais / 2- Dollars / 3- Euros

Sites parceiros

Conselho Espírita do Estado
do Rio de Janeiro

A primeira WEBTV espírita
do mundo

1400 Khz - RJ - Brasil
A Emissora da Fraternidade. Colabore.

www.ceerj.org.br

www.tvcei.com

www.radioriodejaneiro.am.br
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