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J

esus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, afirma “Vós haveis de
ter aflições no mundo...”. Com essa afirmativa, quis o Mestre que soubéssemos da
realidade do mundo em que nos encontramos. Mais ainda, quis nos preparar para os
desafios que enfrentamos diariamente nas nossas mais diversas atividades. Mas será que
essa afirmação, de alguma forma, interfere na nossa paz?
A paz que o mundo oferece não é a paz que realmente devemos almejar – e o
mundo oferece diferentes formas de paz. Dentre elas podemos destacar a paz-consumismo,
a paz-imediatismo, a paz-estrelismo e a paz-negação.
A paz-consumismo diz respeito à paz que temos a impressão de obter ao adquirir
algum produto que seja objeto do nosso desejo. Na maioria das vezes, não necessitamos
realmente de tal produto. O nosso desejo, na verdade, nasceu de um estímulo que, sem nos
darmos conta, recebemos da propaganda. Os aparelhos tecnológicos de última geração, a
roupa da moda e o carro do ano são alguns exemplos de objetos que encontram acesso em
nós, gerando desconforto, nos desequilibrando quando não os possuímos. Ao adquiri-los,
temos a sensação de alegria, de paz, que dura até o próximo lançamento do mercado,
quando entramos novamente na roda do consumo.
A paz-imediatismo ocorre quando as coisas saem no tempo em que o indivíduo
julgue mais adequado para ele. Do contrário, ele sente-se aflito. Tal atitude é uma
característica da sociedade contemporânea, prêt-à-porter – temos pressa de que tudo esteja
pronto para nós usarmos. Quando alguma coisa não sai no tempo em que nós
esperávamos, ficamos agressivos, de mau humor; despejamos a nossa frustração sobre
quem está ao nosso redor, testando a sua paz, quando deveríamos refletir sobre a nossa
prepotência de que tudo tem que ser quando nós queremos.
Nós temos sempre que estar em uma posição de destaque, pois, do contrário, não
ficamos em paz. Essa é a premissa da paz-estrelismo, uma paz fugaz, como se
buscássemos estar em um palco para sermos admirados pelos outros. O grande problema é
que, na maioria das vezes, os palcos em que desejamos subir são os palcos sustentados
pelo orgulho e pela vaidade. Bom seria que buscássemos os aplausos silenciosos que a
tarefa do bem nos proporciona, como nos lembra Jesus no evangelho de Marcos, capítulo
9, versículo 35: “Se algum quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos.”
A paz-negação é a falsa paz que temos quando nos tornamos impermeáveis a
novas ideias. Apesar de vivermos em um mundo que se caracteriza, entre outras
facilidades, pelo acesso rápido à informação, há muitas pessoas que se negam a repensar e
a conhecer coisas novas. Preferem permanecer no comodismo a ter que rever seus sistemas
de crenças e valores, o que geraria desconforto. Negam as possibilidades que aparecem,
pois se sentem ameaçadas pelo que é novo, deixando de amadurecer a partir das inúmeras
oportunidades de crescimento que o mundo oferece.
Quis Jesus ampliar a nossa consciência ao nos alertar para as dificuldades que
encontraríamos na nossa existência terrena. Tal ampliação não tem o objetivo de nos
liberar das nossas provas, mas sim de nos tranquilizar e nos ensinar que, para alcançarmos
a paz real, só existe uma fórmula: estarmos conscientes. Conscientes das nossas
necessidades, conscientes de que somos deuses, conscientes de que a nossa linha da vida é
única e exclusivamente feita para nós. Quando estamos conscientes, estamos em paz.
João Marcos Wilkinson
Orientador de Mocidade

Palestras e Eventos
Agenda de palestras 2012
Mês de Junho
Quarta-feira - 20h

Agenda de eventos
Festa Junina
Dia 20

Dia 06

Tema: No caminho de Emaús

Tema: Deus e a lei

Expositora: Alcione Paixão

Expositor: Marcelo Ferreira
Dia 27
Dia 13

Tema: Decisão e vivência

Tema: Evocações da liberdade

Expositora: Guiomar Castelo

Dia 23
Início: 17 horas
Local: Loja Maçônica Vigilância 1
Rua José Bonifácio, 35 - São
Domingos
Entrada: R$10,00 + um dos
seguintes alimentos: leite integral,
arroz, feijão, açúcar ou macarrão tipo
espaguete.
Esperamos você para dividir mais este
momento de confraternização!

Expositor: Pedro Paulo Legey Jr.

Atividades

www.sef.org.br tel: 2717-8235

Carta aos leitores

P

rezados leitores.
Queremos agradecer às diversas correspondências eletrônicas recebidas.

Foram amigos da casa, colaboradores, coordenadores e instrutores que vislumbraram, ainda que uma parte, em
quantas frentes de trabalho a SEF e o Remanso Fraterno atuam, principalmente no Projeto Mais Criança na Escola, que
acolhe 210 crianças em horário integral, mas que vem enfrentando dificuldades na sua manutenção. Todas as vibrações
recebidas de carinho e incentivo são como pontos de luz iluminando com mais intensidade os nossos caminhos,
fortalecendo-nos no intuito de melhorarmos cada vez mais este singelo informativo.
Esperamos que todos os Amigos, especialmente os do Além continuem nos acompanhando neste empreendimento,
auxiliando-nos na manutenção dos nossos propósitos.
Fraternalmente,
Equipe InfoSEF.
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Projeto Mais Criança na Escola
Exercite amor, faça parte desta história!
Seu gesto abrindo portas para o futuro

V

enha participar do Projeto Mais Criança na Escola, apadrinhando uma das duzentos e dez crianças em
situação de vulnerabilidade social, que ficam na escola em regime de horário integral.
Estamos construindo uma rede solidária de amigos das crianças, formada por pessoas físicas e jurídicas, que
possam contribuir mensalmente para o pagamento de despesas essenciais como professores, alimentação, transporte e
material escolar.
Se você, quiser colaborar, por favor acesse o site: http://www.remansofraterno.org.br/formulario.php e faça a
sua inscrição.
(Texto parcialmente extraído do folheto impresso produzido pela SEF)

Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha

A

Educação Infantil no Remanso Fraterno está situada em um espaço privilegiado. Costumamos comentar que é um
pedacinho do céu! Recebemos a visita de muitos moradores da Natureza, como pássaros, abelhas, borboletas e gambás,
além das preguiças residentes que fazem suas estripulias nas árvores, alegrando a todos.
A foto ao lado mostra essa interação das crianças com o meio ambiente, o que contribui para que desenvolvam
atitudes de respeito e admiração pela Natureza.
A partir dessas experiências surgem muitos projetos pedagógicos vinculados às vivências de nossos alunos,
provocando descobertas e desafios essenciais para o processo de ensino-aprendizagem, e que formam os alicerces para
sua caminhada de vida.
Nesse contexto viabilizamos a construção de habilidades e competências, assim como, nos espaços da
brinquedoteca, sala de leitura/vídeo e na área externa com atividades de psicomotricidade, capoeira, artesanato e outras.
No ambiente da sala de aula possuímos cantinhos diversificados nos quais nossos alunos exploram os objetos
brincando e com isso adquirem diversas experiências, fazendo relações com suas realidades cotidianas.
É na rodinha, também, que nossos alunos expressam seus sentimentos e vivências que promovem vínculos no
grupo.
Atualmente estamos trabalhando com o Projeto Geral “Luiz
Gonzaga”, envolvendo toda a Escola, em comemoração ao seu
centenário. As crianças passeiam através de sua história de vida e
suas músicas, conhecendo assim um pouco mais sobre o espaço
geográfico e a cultura na qual ele viveu. A culminância do projeto
será na Festa Julina.
Cada dia letivo em nossa escola é repleto de contentamento e
novidades, tornando sempre prazeroso o estudo neste espaço.
Nossa instituição acredita no desenvolvimento integral do
aprendiz, formando valores através do exemplo de professores, dos
funcionários e dos voluntários.
Equipe da Educação Infantil
Kamile Moraes
Ana Luiza Figueiró
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Atividades de Promoção Integral
Convênio com a Central de Penas e Medidas Alternativas - CPMA

A

SEF, perfeitamente ajustada ao ideal de promoção social, estabeleceu o convênio com a CPMA, que é um

Programa criado pelo Ministério da Justiça. Esse Programa tem como objetivo possibilitar o monitoramento de
indivíduos que estão cumprindo penas alternativas, através de prestação pecuniária ou prestação de serviço à
comunidade, em parceria com instituições da sociedade civil e entidades públicas. A meta é promover esse
indivíduo, por meio de iniciativas de caráter educativo e de reinserção social.
Iniciada a parceria, já estamos acolhendo o prestador de serviços e recebendo a prestação pecuniária,
proporcionando benefícios para nossa Instituição e para o beneficiário.
Simone Leonel

N

o último dia 26, o Remanso Fraterno recebeu para uma palestra, a visita de um assistente social e da
equipe do Bolsa Família com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre o Cadastro Único: o usuário que faz
parte de vários programas é identificado em um só cadastro.
O assistente social Íris conversou com várias mães de crianças que estudam no Remanso. Ele fez uma
dinâmica chamada Mapa Falante, que permitiu fazer um diagnóstico das famílias e dos locais onde elas se
encontram, finalizando com um mapeamento que permitirá uma a melhor adequação dos programas desenvolvidos
pela Instituição.
A coordenadora do Bolsa Família também participou da visita. Ela explicou como funciona o programa, quem
tem direito e como fazer para se cadastrar. Além disso, também abordou os cuidados que as famílias devem
observar para não ter o benefício cortado.
Cerca de trinta mães estiveram presentes com seus filhos. Enquanto participavam da palestra, as crianças
tiveram momentos de recreação, com a participação do mestre de capoeira Assis, que demonstrou e ensinou um
pouco do esporte arte para os pequenos.
No dia 16 de junho haverá Reunião de Pais, que será mais um momento de interação entre o trabalho social
realizado aos sábados e o Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha.
Estamos precisando de voluntários para reativar o Cantinho do Bebê e também para auxiliar no salão. Quem
tiver interesse é só mandar um e-mail para voluntarios@sef.org.br.
Júlia Mattos
Fotos Júlia Mattos

Íris conversa com as mães presentes
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Oficina de Desenvolvimento de Competências

N

os dias 24 de abril, 15 e 22 de maio, promovemos a Primeira Oficina de Desenvolvimento de Competências,
contando com a participação de 43 Coordenadores da SEF.
Como já havia sido anunciado, o tema proposto foi “Jesus e Liderança” , que buscou refletir sobre o papel da
liderança para se atingir os objetivos traçados pela Instituição.
Pudemos discutir alguns perfis de líderes (Analítico, Controlador, Experimental e Relacional) e o impacto desses
perfis no trabalho em equipe.
Foi realizado um balanço de perdas e ganhos para a missão da SEF e a nossa atuação como Coordenadores. Todas
as discussões transcorreram num clima de muita participação, e interesse na melhoria das nossas atividades para o
trabalho com Jesus.
Abaixo o depoimento de um companheiro que participou:
“Essas reuniões nos fazem refletir sobre o trabalho desenvolvido e as dificuldades que devemos superar, tornandose grandes ferramentas para o sucesso de nossas ações.” Alexander Carrusca

Pedro Paulo fala aos voluntários

Elaborando o tema Jesus e Liderança

Voluntários participantes

Bazar Rio do Ouro

O

Bazar Rio do Ouro, uma das frentes de trabalho da Sociedade Espírita Fraternidade, tem cumprido com o seu
papel desde a inauguração. Mesmo contando com uma equipe reduzida de voluntários é realizado o trabalho de
vendas em concomitância com o atendimento fraterno aos irmãos que ali acorrem, sempre que se faz necessário.
Acolhedores, os voluntários preocupam-se em ouvir suas histórias de vida, dirigindo-lhes palavras de incentivo e
alento. Entendemos que, desse modo, interagindo com as diversas realidades sociopsicoeducacionais, realizamos
um trabalho que faz diferença na promoção social e na renovação íntima do próximo e de cada um de nós que ali
trabalha uma vez por semana.
Colabore! Com a chegada do inverno tem havido muita procura de roupa de cama, cobertor, roupas de lã e
de mangas compridas. Estamos precisando dessas doações.
Fotos Roberto Guima e Bárbara

Ana Lúcia São Thiago Martins

Frente do Bazar

Dia de venda na lojinha
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Atividades educativas no jardim medicinal

O

“Jardim Medicinal”, espaço de cultivo de ervas medicinais, integra o Setor de Meio Ambiente AMAR
(Amigos do Meio Ambiente do Remanso Fraterno), tendo como proposta original a Educação, a valorização da
natureza e as relações de cuidado.
Uma vez por semana, no período da manhã, as crianças do 5º ano do NECR – Núcleo Educacional Profª Clélia
Rocha, acompanhados da professora e de uma professora-voluntária, realizam atividades na área verde do Remanso
Fraterno. O manejo e o cultivo de plantas medicinais, árvores do pomar e diversos outros vegetais (na forma de
mudas e sementes), são incentivados por meio de técnicas e de atividades planejadas. O objetivo final é a criação de
um vínculo duradouro com a mãe natureza.
No período das chuvas os encontros são realizados em área coberta, no
espaço educativo AMAR e no laboratório de informática da Escola. As
atividades que durante o verão e o outono são realizadas em contato direto com a
terra, a água, cheiros, texturas e ferramentas (pás, baldes e materiais de desenho
e pintura) migram para o monitor e para o manejo do mouse em atividades
cooperativas, por meio de diferentes tipos de jogos, entre eles os que tratam dos
vários biomas da Mata Atlântica. Para esse fim, o nosso grupo está aceitando
voluntários que possam dispor de uma manhã livre (o trabalho ocorre nas quartas
Aula aberta
-feiras) para colaborar com a equipe e as crianças, no laboratório.
Angela Deise Santos

Horta doméstica

D

urante o mês de maio continuamos com o plantio de diferentes tipos de mudas, com destaque para as flores
e a grama amendoim. Esta última, feita com a ajuda de vários alunos, tendo em vista o interesse que a tarefa lhes
despertou. A professora e os alunos do 2º ano levaram uma muda de araçazeiro que foi plantada no pomar.
Quanto à horta, já se encontra com a sua estrutura pronta. O sombreamento será natural devido ao plantio de
parreiras de uva e de pés de maracujá. Estamos na fase de adubação para
receber as mudas que já estão se desenvolvendo nas sementeiras.
Todas elas estão protegidas de pragas, de insetos e do excesso de vento,
sol e chuva. Dispostas em caixas com terra, serão remanejadas para o solo, de
acordo com a espécie, quando atingirem um nível de crescimento desejável.
Espera-se que a horta funcione como espaço pedagógico para que as
crianças observem e entendam como se dá o crescimento das plantas. Com
isso, aprenderão na prática a importância da preservação e respeito à natureza
e aos bens que ela nos oferece.
Aula aberta
Ainda em maio nos reunimos
com a Coordenadora do Laboratório
Horto Viveiro da Universidade
Federal Fluminense, Janie Garcia da
Silva, com o intuito de visitá-los e
formar uma parceria.

Nádio Emerim

Montagem da horta

InfoSEF Ano 1—Edição 02— junho de 2012

Compra de mudas para a Horta

página 6

Frater Oficina de Artes

A

Frater Oficina de Artes valoriza o potencial criativo dos alunos e conta com professores que buscam
qualificação e aperfeiçoamento visando a manutenção do bom nível dos produtos. Vale destacar que o trabalho com
arte não requer talentos inatos e espetaculares. Basta agilidade de pensamento, criatividade, boa vontade e
envolvimento.
No dia 27 de maio, aconteceu o nosso Café com Arte, na Loja a Maçônica
Vigilância 1, em São Domingos . Foi um enorme sucesso. A expressiva presença dos
colaboradores e amigos foi de fundamental importância para mais este evento, cuja
renda foi em prol do Remanso Fraterno.

Foto Júlia Mattos

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos.
Três vezes por semana nos reunimos e trabalhamos muito. Estamos na SEF às
segundas, quartas e sextas-feiras, das 14 às 17h horário em que além de nossa
produção, atendemos a pessoas que queiram adquirir algum produto.
Frater Oficina de Arte é a nossa página no facebook, onde procuramos atualizar
os membros sobre nosso trabalho. Voluntários são sempre bem-vindos e quem tiver
interesse é só entrar em contato pelo endereço eletrônico: crismcc@gmail.com.
Deliciosos pratos para degustação
Foto Júlia Mattos

Parte da equipe e algumas criações

Foto Júlia Mattos

O público ficou encantado com tanto artesanato bonito

Fotos Cristina Cruz

Alguns dos belos produtos que foram à venda no Café com Arte
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Mutirão da manutenção

O

uvimos de uma voluntária o seguinte: “O mínimo a fazer é contribuir também com o nosso suor, neste
trabalho voluntário, para uma boa manutenção dessas grandes edificações que são o Remanso Fraterno e a SEF”.
Ela continuou dizendo: “Eu também quero fazer parte desta história”.
Esses mutirões de manutenção que hoje estão destinados à pintura das grades do Remanso, acontecem na maioria
das vezes, aos sábados. Antes dessas pinturas, foram feitas a colocação de ralos no refeitório, a pintura das portas e
a ação continuada na remoção da ferrugem. A pintura das grades, devido a sua grande extensão, ainda está em
andamento.
Precisamos de voluntários. Todos estão convidados. Se você puder participar, envie um e-mail para
roberto.guima@hotmail.com
Abaixo algumas fotos das nossas realizações.
Foto Júlia Mattos

Roberto Guima

Wilson Lemos

Orientador

Coordenador
Foto Júlia Mattos

Equipe sempre com muita disposição

Sempre prontos para o trabalho
Foto Roberto Guima

Foto Roberto Guima

Nice e Noêmio

Foto Roberto Guima

Mocidade participando do mutirão

Preparando a porta para pintura

Foto Roberto Guima

Voluntários com a mão na massa
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Show Além das Vozes

O

Mês Espírita de 2012 teve como encerramento um show em benefício da nossa obra social
Remanso Fraterno. No dia 28 de abril, os cantores espíritas Ana Cláudia Bittencourt, Miguel e Jaciara,
Guilherme Medina e Robson Ribeiro se uniram para uma apresentação emocionante no Espaço Cultural
Antônio Callado.
Com todos os ingressos esgotados, o público lotou o auditório e se animou com as diversas canções
conhecidas. Cada cantor foi recebido com muito entusiasmo e carinho pela plateia, que cantou junto e
aplaudiu muito.
A participação especial de Larissa e Betina, filhas da cantora Ana Cláudia Bittencourt, foi um
momento marcante da apresentação. Robson Ribeiro agitou o público com suas músicas sempre muito
animadas e Guilherme Medina puxou o coro da música “Mais Criança Na Escola”, de sua autoria, para o
encerramento da noite.
Tendo curtido um show maravilhoso e aprendido um pouco mais sobre o Remanso Fraterno e como
ajudá-lo, o público passou uma noite agradável na companhia de amigos.
Júlia Mattos

Jaciara

Guilherme Medina

Robson Ribeiro

Ana Cláudia Bittencourt

Fotos Júlia Mattos

Ana Cláudia canta com suas filhas, Betina e Larissa
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A Evangelização Espírita na infância e a felicidade
Qual o propósito de evangelizar uma criança?

C

onsiderando os cuidados na tarefa da educação dos filhos, que, consoante o Evangelho Segundo o
Espiritismo, “auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro”¹, a turbulência atual do mundo agrava
as naturais preocupações dos pais, fazendo-nos admitir a idéia popularmente aceita de que “é muito difícil criar
filhos hoje em dia”. No entanto, a despeito do quadro geral em que se encontra a sociedade, esse pensamento
esteve em sucessivas épocas a ocupar a mente de todos os pais verdadeiramente empenhados na orientação de
seus filhinhos.
Em verdade, as tormentas morais nunca estiveram tão à mostra, em razão da hora grave em que nos
encontramos na Terra, e ainda graças à ação da mídia, em especial a televisiva, que ocupa quase integralmente
os minutos do telejornalismo com os desmandos, crimes, os desajustes sociais em geral. Ela também nos adentra
os lares em quase todos os momentos do pouco convívio familiar, restringindo as conversas e invadindo até
mesmo os instantes das refeições, normalmente com a devida vênia dos pais ou responsáveis.
Diante desse mundo difícil os pais se preocupam, e ocupam, além de super-ocuparem as crianças,
naturalmente conduzindo-as à escola, mas também às “aulas de reforço”, atividades extra-curriculares, aulas
alternativas e cursos de idiomas, na tentativa de oferecer-lhes variadas formas de facilitar o “ter”, para que
possam “ser alguém na vida”. A preocupação em oferecer o lazer da moda, as viagens nacionais ou
internacionais a parques temáticos, tudo isso deverá ser dosado para que não se torne o principal bem que
possamos oferecer-lhes. Bem sabemos, como nos lembra Thereza de Brito², que cabe- nos atender os filhos nas
diversas nuances da vida física, porém cumpre-nos cuidar para não chegar ao extremo oposto. Notadamente as
meninas são hoje alvo da vaidade exacerbada, desde cedo frequentando os institutos de beleza junto às mães e
incentivadas ao uso de produtos diversos para que a aparência esteja sempre impecável. E vemos, então,
crianças que mais se assemelham a miniaturas de adultos.
Porém, somos contraditórios na medida em que afirmamos as tormentas do mundo e aparelhamos os
nossos queridos somente com os valores admitidos nesse tormento. Deveríamos estimulá-los a prezar o Bem, o
Belo, a agir e não apenas reagir, estimulando-os para que não venham a viver apenas como “mais alguém do
mundo”.
Joanna de Ângelis nos afirma que nunca foi tão marcante a presença de Jesus no mundo, e que “Ele age
através de incontáveis mãos”³. Por certo a Benfeitora não se refere apenas às grandes missões, mas a toda ação
benfeitora de abrangência pequena que seja, na família, na comunidade, em diversas áreas do saber e do agir. A
ação em nome de Jesus, já nos foi dito, acontece mesmo por parte daqueles que não Lhe pronunciem o nome.
Portanto, os pais que orientam seus filhos priorizando o “ser”, ensinando-lhes a “Viver no mundo sem ser
do mundo” os estão preparando para a vida, seja ela repleta ou carente do “ter”.
Em especial aos pais espíritas, pelo conhecimento da realidade espiritual, sabedores que somos de que
“nossos filhos são espíritos”, cumpre o esforço de educar percebendo as tendências, a fim de colaborar com
essas almas para a conquista de si mesmos e o consequente bom uso da atual encarnação, que não é de pouco
valor.
Se questionados acerca do que desejamos para nossos filhos, certamente afirmaremos que os queremos
felizes. Então, incluamos em nossas reflexões o conceito de felicidade possível a todos na Terra, apontado pelos
Espíritos Benfeitores a Allan Kardec, na resposta à questão de nº 922 de O Livro dos Espíritos: “Com relação à
vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no
futuro.” (continua na página 11)
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Conduzir a criança à Evangelização Espírita é oferecer a ela a oportunidade de, em meio a tantos apelos e
ocupações de ordem material, o exercício de pensar as pequenas questões diárias desde a tenra idade com as
lentes que o Espiritismo oferece, no convívio com os companheiros da Casa Espírita, nas atividades para ela
adaptadas com o trabalho dedicado dos Evangelizadores. E porque isso se dá entre os de sua faixa etária, com
meios adequados ao seu entendimento, garantimos o bom uso desse período em que a “criança é qual uma
cera”4 , no dizer de Clélia Rocha, colaborando para que seja feliz.
A felicidade da consciência tranquila, na medida das ações, do pensar, das escolhas calcadas no bom uso
da razão, sempre fortalecida pelos ensinos do Mestre Jesus, substitui a infelicidade da ausência de respostas às
questões básicas da Vida, num mundo aflito por si só. A fé no futuro tem base na Imortalidade, na idéia da
Reencarnação, nas nuances que a Lei de Progresso nos apresenta, e que devem ser, como todos os ensinos
espíritas, apresentados às crianças com as cores de sua condição infantil e de sua vivência diária.
Se melhores possibilidades do pensar e do agir podem ser alcançados também por nós adultos, com o valor
que a Doutrina Espírita represente em nossas vidas, na medida em que aplicamos nas nossas horas os
ensinamentos de Jesus, ora clareados por esses conceitos organizados por Allan Kardec, não percamos o tempo
da infância para oferecer a nossos filhos esse recurso bom para uma vida feliz, consoante a assertiva dos
Benfeitores Espirituais.
Feliz será o adulto que, havendo desde pequenino aprendido a pensar o mundo com a visão espírita, souber
utilizar-se desse material para que seja, também ele, mais um par dessas incontáveis mãos com que Jesus age no
mundo.

Elizabeth Barbosa Marques Guimarães

Notas:
¹ KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. 61ª edição. FEB: Rio de Janeiro, RJ. Capítulo XIV. Item 9.
² BRITO, Thereza de. Vereda Familiar. Editora Frater Livros Espíritas: Niterói, RJ, 19... Capítulo
³ FRANCO, Divaldo Pereira. Viver e Amar. Pelo espírito Joanna de Ângelis. LEAL Editora. Salvador, BA. Capítulo
4

.

ROCHA, Clélia Soares da. Sem título. Disponível em: http://www.grafilar.com.br/criançada

Campanhas

N

ossas crianças ficam na escola o dia inteiro.
Nos momentos de descanso coletivo precisam deitar-se
em colchonetes. Estamos precisando de 80 unidades que
já estão sendo confeccionadas e o preço médio é de
R$30,00. Contamos com sua ajuda!

As doações podem ser entregues na SEF ou no
Remanso Fraterno.
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S

ua ajuda é muito importante. Você pode doar
alimentos e também um pouco do seu amor. A colaboração
mensal assegurará o cumprimento do cardápio preparado
pela nutricionista da escola. Nossas crianças precisam se
alimentar bem! Itens que estamos precisando:
arroz, feijão, sal, óleo de soja, polpa de tomate, açúcar, fubá,
farinha de mesa, farinha de trigo, farinha láctea, leite em pó,
leite integral, macarrão parafuso, sucos de caju e de
maracujá;
As doações podem ser entregues na SEF ou no Remanso
Fraterno.
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