“A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!” Emmanuel
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“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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04
de fevereiro

Consumismo doméstico
a: Olga Casagrande

11
de fevereiro

As Folias de Momo

18
de fevereiro

Livre

25
de fevereiro

Jesus e atualidade
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es: Guilherme Medina e Luiza Nolasco

a: Angela Brum
a: Regina Rosari
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Justa homenagem

Ficamos felizes ao saber que a quadra esportiva do Remanso Fraterno levaria o nome de
nosso Mazinho em uma homenagem carinhosa, fraterna, reconhecida...
Falar desse incansável companheiro é uma grande alegria. Pois, alegre ele é, mesmo com sua
natural inibição e quietude.
Companheiro doutrinariamente engajado, que sempre esteve presente na
casa, acrescentando seus conhecimentos aos estudos e aos trabalhos, em todas as suas feições. Aquele ombro amigo
que sempre acessível, ouvia, consolava e
aconselhava indistintamente. Uma espécie de “paizão”, sempre presente; um
orientador de novos palestrantes, de facilitadores de Grupos de Estudos, envolvido até à raiz dos cabelos com nossa cau-

Quadra finalizada

sa e nossa Amada Doutrina.
Quem não se recorda do nosso Maza,
sentadinho, observando?
E nós próprias, trazemos na memória uma cena ocorrida há anos atrás,
em outro Estado. Quando recobramos a
consciência no CTI depois de um trágico
acidente automobilístico, pudemos vê-lo,
nos observando lá, na janelinha, junto a
queridos companheiros que, em caravaApós alguns meses, a obra foi finalizada

na, foram nos dar seu afetuoso e fraterno
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Em agosto de 2014, víamos a primeira mão de cimento
Terreno antes do início das obras

carinho e apoio.
Sim, nosso Mazinho sempre estará presente em nossas vidas. Ponderado, fraterno, coerente.
Sim, muito justa esta homenagem.

Guiomar Castelo
Voluntária

Acompanhe as novidades da SEF e
do Remanso pela internet
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Como surgiu
o Espiritismo?
Quais são os
princípios básicos
da Doutrina
Espírita?
Quem foi
Allan Kardec?

Início em

03/03/15
20h

De uma forma dinâmica e
objetiva, vamos encontrar as
respostas para estas e outras
questões no novo Grupo de Estudos da SEF.

Com duração aproximada de 40 semanas, os temas
serão voltados para os iniciantes e para aqueles que,
conhecedores da Doutrina Espírita, desejam revisar
seus conhecimentos.

Faça já sua inscrição pelo e-mail:

contato@sef.org.br

(Informe seu nome e seu telefone).
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Remanso Fraterno será sede da Comeerj 2015

A Diretoria da SEF, por solicitação da coordenação do Polo X da COMEERJ - Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro - decidiu ceder as instalações do Remanso Fraterno para a realização da 36ª edição deste tradicional evento, destinado aos jovens,
no período das festividades de Momo, de 14 a 18/02/2015.
Como neste ano de 2015, em razão das secas em São Paulo, não será realizado o encontro
anual em Pedreira, na Fazenda Recreio, alguns jovens e orientadores da Mocidade da SEF se
inscreveram para o encontro no Remanso Fraterno.

Marcos Alves
Diretor de Doutrina
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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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a criança
Levantará o homem o próprio ninho à plena altura, estagiando no tope dos gigantescos edifícios de cimento armado...
Escalará o fastígio da ciência, povoando o espaço de ondas múltiplas, incessantemente convertidas em mensagens de som e cor...
Voará em palácios aéreos, cruzando os céus com a rapidez do raio...
Elevar-se-á sobre torres poderosas, estudando a natureza e movimento dos astros...
Erguer-se-á, vitorioso, aos cimos da cultura intelectual, especulando sobre a essência do
Universo...
Entretanto, se não descer, repleto de amor, para auxiliar a criança, no chão do mundo, debalde esperará pela Humanidade Melhor.
Na Infância, surge, renovado, o germe da perfeição, tanto quanto na alvorada recomeça o
fulgor do dia.
Estende os braços generosos e ampara os pequeninos que te rodeiam.
Livra-os, hoje, da ignorância e da penúria, da preguiça e da crueldade, para que, amanhã,
saibam livrar-se do crime e do sofrimento.
Filha de tua carne ou rebento do lar alheio, cada Criança é Vida de tua Vida.
Aprende a descer para ajudá-la, como Jesus desceu até nós para redimir-nos.
Sem a recuperação da infância para a glória do bem, todo o progresso humano continuará
oscilando nos espinheiros da ilusão e do mal.
Não duvides que, ao pé de cada berço, Deus nos permite encontrar o próprio futuro.
De nós depende fazê-lo trilho perigoso para a descida à sombra ou estrada sublime para
ascensão à luz.

Emmanuel
Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier. Livro: Taça de Luz. Lição 37, pág. 109.
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Dia a dia das crianças no Remanso
O mês de fevereiro marca a volta às aulas no Remanso Fraterno.
Lugar aprazível, com tantos recursos pedagógicos e excelente infraestrutura, nossas crianças
ali se educam aprendendo para a vida e são felizes.
Aqui apresentamos uma série de fotos que darão ao leitor uma boa ideia do que é o dia a dia
no nosso recanto de luz.

Chegada para mais um dia de aula

Aula ao ar livre

Conversa com autora na biblioteca

Cuidados com a horta que alimenta a todos

Soneca após o almoço: silêncio na escola

Turmas reunidas, instrução coletiva

Lucia Moysés
Voluntária
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A criança e o bem

Olha a criança e toma-a pela mão,
E a luz do Céu aponta-lhe, em seguida.
P’ra que haja claridade pela vida
Que deverá viver com correção.
Que o Evangelho sirva de mediação
Entre o pequeno e a experiência vivida,
P’ra que no bem seja a trilha mantida
Gerando amor e paz no coração.
Conduze seguramente a criança,
Pelos rumos da fé e da esperança
Renascida em busca da evolução.
Evita expô-la à sombra, ao vício, ao crime,
Mas, mostra-lhe que é o bem que nos redime
Nas lidas diárias da renovação.

Jacy Pacheco
Mensagem psicografada pelo médium José Raul Teixeira, em Brasília - DF, em 09/01/2008
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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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