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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 - psicografia de Raul Teixeira)
A SEF foi fundada em 4 de setembro de 1980

Sustentabilidade

Nesta edição:
Sustentabilidade
SEF - Palestras

N

esses dias de discussão sobre a sustentabilidade, motivada pela Rio + 20 e

realizada na cidade do Rio de Janeiro, é justo lembrar que a Doutrina Espírita, há cerca de
SEF - Atividades

155 anos, quando da publicação da 1ª edição de O Livro dos Espíritos, já desfraldava essa
bandeira, muito embora o termo sequer existisse e pouco se cogitasse dos conceitos

SEF - Eventos

Show beneficente em prol do Remanso
Fraterno
Uma manhã radiosa no Remanso
Fraterno
Bazar Rio do Ouro

ecológicos e dos efeitos do progresso material sobre o meio-ambiente.
Há muitas definições para o termo. O Portal da Sustentabilidade apresenta o seguinte:
Sustentabilidade é um conceito sistêmico, relacionado com a continuidade dos
aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. Propõe
-se a ser um meio de configurar a civilização e atividade humanas, de tal forma que
a sociedade, os seus membros e as suas economias possam preencher as suas
necessidades e expressar o seu maior potencial no presente, e ao mesmo tempo

Projeto Mais Criança na Escola

Espíritas pelo mundo

preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais, planejando e agindo de
forma a atingir pró-eficiência na manutenção indefinida desses ideais.

A

sustentabilidade abrange vários níveis de organização, desde a vizinhança local até
Mutirão da manutenção

o planeta inteiro.
(http://www.sustentabilidade.org.br/. Acesso em 18 de junho de 2012)

Biblioteca da SEF

O notável codificador da Doutrina Espírita, Allan Kardec, sempre atento aos temas de
Trabalho de domingo na SEF

AMAR - Amigos do Meio Ambiente do
Remanso
Festa junina e fraterna

interesse humanitário, questionou aos espíritos benfeitores:
Por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o
necessário?
Resposta: É que, ingrato, o homem a despreza! Ela, no entanto, é excelente
mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a Natureza do que só é resultado da sua

Campanhas

Sites Diversos

imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com
o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a
todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado

A Equipe InfoSEF

no necessário. (...)
E ao final, completam os espíritos:

V Seminário SEF

(...) imprevidente não é a Natureza, é o homem, que não sabe regrar o seu
Palestra Divaldo Franco

viver.”

(O Livro dos Espíritos, q. 705)
(continua na página 3)

Palestras
Agenda de palestras 2012
Mês de Julho
Quarta-feira - 20h
Dia 04
Tema: Livre
Expositora: Cristina Brito Diretora do CEERJ (Conselho
Estadual Espírita do Rio de
Janeiro)

Dia 11
Tema: Cintilação das estrelas
Expositora: Livia Furley
Dia 18
Tema: Nosso planeta
Expositor: Guilherme Medina

Dia 25
Tema: Livre
Expositor: André
Itaboraí/RJ

Cantareli

-

Atividades

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

Eventos
Agosto
Julho

Dia 06 Divaldo Franco

Dia 29 Almoço entre Amigos

Clube Português de Niterói

Cardápio: Comida Árabe

Entrada franca

www.remansofraterno.org.br

Dia 22 Show Pró Remanso Fraterno
liderados pela cantora Fátima Regina

Setembro
Dia 01 Seminário com Suely
Schubert e Haroldo Dutra
La Salle RJ (Niterói)
Entrada franca - inscrições no site:
www.sef.org.br

Teatro Municipal de Niterói
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Sustentabilidade (continuação)

O

que constatamos na atualidade é o cumprimento da tese da Doutrina Espírita, o que tem motivado diversas

organizações nacionais e internacionais, além de alguns governos, a buscar soluções no sentido de minorar os impactos
das agressões à Natureza e de alcançar soluções para que o progresso tecnológico e o aumento da população ocorram sem
prejuízos ao meio-ambiente.
Ao contrário das teses de Malthus¹, preconizando que a Terra caminharia para um processo de exaustão, a ponto de
não permitir alimentar toda a população ao longo do tempo, a proposta espírita vem mostrar que nosso planeta reúne
condições de suprir todas as necessidades, sendo o esgotamento decorrente da exploração abusiva da parte dos seres
humanos e fruto da má condução do livre-arbítrio de que somos dotados.
Vale para nós, espíritas, uma reflexão mais aprofundada sobre o tema, nessa fase de grandes transformações pela
qual vem passando nossa mãe Terra.
O que temos feito no sentido de contribuir na construção de um mundo melhor para se viver?
Fala-se muito da transição pela qual vem passando nosso globo, contudo, não cabe esperarmos as transformações
como resultado de uma fórmula mágica, sem que haja nosso contributo como participantes ativos na construção de uma
Terra mais humanitária e fraterna. No campo da preservação ambiental e do uso racional dos recursos, cabe-nos a atenção
para detalhes aparentemente insignificantes, mas que no conjunto são representativos: cuidados com os procedimentos
recomendados para o descarte do lixo, equilíbrio no uso da água e da energia elétrica, vigilância para evitar o desperdício
de alimentos e tantas outras pequenas atitudes de grande repercussão para a vida atual e, sobretudo, para as gerações
futuras.
Concluímos, destacando outra resposta contida na questão 734 de O Livro dos Espíritos quando, em seu trecho
final, os benfeitores alertam:
(...) Os animais só destroem para satisfação de suas necessidades; enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio,
destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede
aos maus instintos.

Marcos Alves
___________
¹ Thomas Robert Malthus, economista britânico, considerado o pai da demografia por sua teoria sobre o controle do aumento
populacional.

Show beneficente em prol do Remanso Fraterno

E

ste show será uma reunião de vários artistas de Niterói/Rio, que abraçaram nossa causa, liderados
pela cantora Fátima Regina. Alguns artistas já confirmados: Debora Pedrosa, Dea Lucia, Mauro Costa Jr,
Raquel Keller, Pablo Martins, Marcos Lira, Robson Farah, Sabrina Ribeiro, Dio Cavalcanti, Guilherme
Medina, Robson Ribeiro, Althay Veloso, Swingmania e
Foto: divulgação
Colorado Country .
Queremos enfatizar que toda a arrecadação deste show será
em prol do Remanso Fraterno. Os artistas, inclusive, gentilmente
abriram mão dos seus respectivos cachês.
Vamos lotar o Teatro Municipal de Niterói nesse dia 22 de
agosto às 20h.
Ajudem a divulgar este evento!
Fátima Regina no teatro com capacidade para 400 pessoas

Elaine Dornellas
InfoSEF Ano 1—Edição 03— julho de 2012
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Uma manhã radiosa no Remanso Fraterno

N

o sábado, dia 16 de junho, no Remanso Fraterno, aconteceu a 2ª Reunião de Pais do Núcleo

Educacional Profª Clélia Rocha, do ano letivo de 2012. Essa atividade foi planejada pela equipe pedagógica do
Núcleo e pelos voluntários que desenvolvem os projetos da Diretoria de Assistência Social da SEF, aos sábados. Foi
um trabalho conjunto, que reuniu os esforços de todos os profissionais da escola, os evangelizadores,
entrevistadores, assistente social e voluntários de diversos setores, como cozinha, secretaria etc. e que teve uma
finalidade comum: a de acolher os pais e as crianças matriculadas no Núcleo.
Esses encontros são de imensa importância para o bom andamento das atividades educacionais do Núcleo.
São momentos inestimáveis para o aprofundamento do relacionamento dos profissionais que atuam em nossa escola
com os responsáveis dos alunos. São nesses momentos que podemos abordar assuntos inerentes à condução do
processo ensino/aprendizagem, procurando construir conhecimentos sobre temas selecionados a partir das
necessidades vislumbradas no dia a dia da escola. Desta forma, para esse encontro, o tema escolhido foi: “A força
do exemplo na educação dos filhos”. Para apresentá-lo, a diretora Kamile e a pedagoga Ana Luiza, se utilizaram de
uma metodologia que buscava a sensibilização através de imagens e posterior discussão com participação dos pais.
Esteve conosco a psicóloga Dra. Anacely Rodrigues, que discorreu com muita propriedade sobre a
“Educação dos Filhos”, enfatizando a necessidade do diálogo para o bom entendimento entre os membros da
família. Falou da importância do exemplo presente nas ações que realizamos no dia a dia, quando os pais e todos
que orientam as crianças lhes servem de modelo. Desta maneira, ressaltou a necessidade dos pais se aproximarem
cada vez mais de seus filhos, construindo elos de amizade e compreensão, não descurando da orientação religiosa
como apoio moral para os momentos de decisões e outros enfrentamentos que terão em suas vidas.
Também esteve presente o Dr. Alexandre Nassif, divulgando o trabalho realizado por uma equipe de 120
voluntários, profissionais da saúde e de outras áreas, intitulado “Doutores de Coração”, cuja finalidade é realizar
ações sociais de prevenção de saúde. Ele apresentou o trabalho que desenvolvem, enfatizando a necessidade da
orientação preventiva das doenças.
Ao final das exposições, os voluntários que atuam nos setores de Atendimento Familiar e Promoção Social,
acolheram as demandas por parte dos presentes, propiciando momentos de conversa e acertos para futuros
reencontros no Remanso Fraterno.
Foto: Roberto Guima

O encontro transcorreu tranquilo e foi bastante
proveitoso, segundo nossa avaliação. Uma manhã radiosa,
de temperatura amena, em que o céu se mostrava
particularmente

azul,

inspirando-nos

para

as

boas

realizações. Tal foi o ambiente que encontramos no
Remanso Fraterno naquele dia, convidativo ao exercício
da Fraternidade, que nos congrega a todos, onde a
inspiração dos Benfeitores de nossa Casa não nos faltou.
(continua na página 5)
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Uma manhã radiosa no Remanso Fraterno (continuação)

N

osso objetivo primeiro junto às famílias vinculadas ao Núcleo Educacional Profª Clélia Rocha é de nos

colocarmos ao seu lado, com a intenção de ajudar os pais e as mães a refletir sobre a missão de educar os filhos. Tal
como nos recomenda a Doutrina Espírita, é preciso aproveitar o momento da infância dos nossos pequenos para
instruí-los através da Educação, conduzindo-os no caminho do Bem e do Amor.
Não podemos deixar de agradecer a Jesus por tantas bênçãos! Um dia de trabalho intenso, de aproximações e
de aprendizados que nos enriquece a alma. São vivências como

Foto: Roberto Guima

estas que nos fortificam a vontade de continuar caminhando ao lado
dessas crianças, pequenas avezitas que nos emocionam com suas
tentativas de alçar voo. Pedimos ao Mestre querido que as ampare
sempre, iluminando suas trajetórias de crescimento e permitindonos continuar a colaborar nesta Seara de Amor, aprendendo a servir
a Deus na figura destes pequeninos e suas famílias.
Olga Casagrande

Os pais chegaram animados para a reunião

Bazar Rio do Ouro

Q ueremos aqui trazer o depoimento de uma voluntária que nos fala sobre as dificuldades encontradas ao
iniciar a sua atividade no Bazar Rio do Ouro. Apesar de haver trabalhado em ambiente administrativo, conta que no
início estranhou o contato com a clientela porque, ao contrário da sua experiência, trabalhava em um ambiente
fechado e quase sem contato com o público. Constata que nesse novo ambiente a sua experiência não a ajudou
muito, mas, que mesmo assim, cada dia é melhor do que o outro, porque entre erros e acertos aprende novas práticas
relacionadas ao comércio e ao contato com as pessoas.
É com carinho que diz que os que vão ao Bazar ensinam muito ao compartilhar os seus problemas ou alegrias
e, desse modo, contribuem para o desenvolvimento da paciência, da dedicação e de outros sentimentos importantes
para o progresso espiritual de cada um que ali trabalha. Para exemplificar, cita o dia em que uma pessoa trocou toda
sua roupa pelas do Bazar, inclusive, as sandálias, saindo toda feliz, vestida de vermelho, para o seu compromisso.
Dentre as atividades, a que mais gosta é saber que toda segunda-feira é dia de trabalho, mas um trabalho
diferente, gratificante não exatamente para os outros, mas para ela própria. Sente-se realmente feliz em poder fazer
algo produtivo e diferente.
Lamenta o fato de a loja ainda não poder ficar aberta todos os dias da semana e incentiva a outras pessoas
para que venham ajudar nessa empreitada. É com tristeza que registra muitas reclamações de clientes que se dirigem
ao Bazar e o encontram fechado. Justifica que os que atuam naquele setor ficam impossibilitados de se dedicar
integralmente à loja, pois também estão em outras frentes de trabalho.
Como ponto negativo destaca o transporte para aquela região, dizendo que é bastante precário, mas que cada
um dos voluntários cria o seu jeito de lidar com essa dificuldade.
Um dos aspectos positivos é a satisfação pessoal de saber que estão fazendo algo para a comunidade, para o
Remanso e para eles mesmos (na verdade, crê que os voluntários são os maiores beneficiados).
Encerra seus comentários afirmando que sentiu receio, no início da sua tarefa, de não conseguir vencer esse
desafio, pois achava que não levaria jeito para vendas, mas que o fato de trabalhar com outra pessoa a auxiliou
bastante a ponto de abrir em outro dia, sozinha, e de beneficiar com esse gesto o trabalho como um todo, sentindose mais útil.
Ana Lúcia São Thiago Martins
Quer ser um voluntário? Mande um e-mail para voluntarios@sef.org.br.
Neste endereço eletrônico você será entrevistado e encaminhado para a área de seu interesse.
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Projeto Mais Criança na Escola

P

odemos afirmar que não é mais um Projeto e sim uma feliz realidade. Saímos do discurso para a prática.

O acolhimento das crianças do Remanso Fraterno é a oportunidade que se apresenta e que bate à nossa porta.
A instituição atende a 210 crianças, algumas já apadrinhadas diretamente por amigos da SEF. São pessoas físicas,
que exercitam o amor, fazendo parte desta história, acreditando na máxima que sem caridade não há salvação. Esses
padrinhos fraternos proporcionam desde a locomoção das crianças em um ônibus escolar, até o fornecimento de
refeições, o pagamento de professores habilitados e a compra de todo o material escolar necessário, além de muito
respeito e carinho.
Em consonância com o Projeto AMAR (Amigos do Meio ambiente do Remanso) nossas crianças participam
da Aula Aberta, aprendendo desde cedo a lidar com a terra e a respeitar a natureza no entorno. A Mata Atlântica que
cerca todo o Remanso Fraterno é magnífica, apresentando uma rica biodiversidade, com a presença de diversas
espécies animais e vegetais.
Também o artesanato com materiais recicláveis é laborado pelos alunos, que são incentivados a produzi-lo,
desenvolvendo, com isso, a psicomotricidade.
Pelas fotos abaixo, demonstramos o que em breves palavras informamos acima.
Ligue para o telefone (21) 3701-2643 ou mande um e-mail para remanso@remansofraterno.org.br e venha
até o Remanso Fraterno nos visitar e se imantar com as vibrações e as energias salutares que fluem dos nossos
pequeninos.
Se você quiser colaborar, é fácil e simples. Acesse o site: www.remansofraterno.org.br/formulario.php
Exercite amor, faça parte desta história!
Fotos: Roberto Guima

Um dos trabalhos sobre o meio ambiente

Em atividade fora de sala

As crianças são sempre incentivadas a ler

Quer ser um voluntário? Mande um e-mail para voluntarios@sef.org.br.
Neste endereço eletrônico você será entrevistado e encaminhado para a área de seu interesse.
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Espíritas pelo mundo

A

Equipe do INFOSEF trouxe para esta edição algumas impressões de um amigo espírita que vive na
Suécia. Quando vem ao Brasil, visita o Remanso Fraterno e a SEF.
Tim Alexander Kvalem, 23 anos, é de cidadania italiana, residindo desde tenra idade em Gotemburgo, Suécia.
Equipe INFOSEF: Como você conheceu a Doutrina Espírita, vivendo num País tão distante do Brasil?
Tim: Conheci a Doutrina Espírita através da minha mãe. Ela é espírita e desde jovem eu frequentava a Mansão do
Caminho em Salvador, que é o Centro do Divaldo Franco. Então desde cedo conheci o Evangelho e os conceitos
básicos da Doutrina mas, eu comecei a estudar mesmo foi depois dos 15 anos.
.
Equipe INFOSEF: Sabemos que o Cristianismo representa 89% da religião dos suecos, com um índice de
alfabetismo de 99% da população. Como é vista a Doutrina Espírita?
.
Tim: Na verdade poucos conhecem a Doutrina Espírita e essa cifra de 89% cristãos na Suécia eu duvido, porque
aqui no batismo você acaba sendo registrado automaticamente na Igreja. E muitos são batizados por tradição. Eu
tenho a sensação de que a cifra de crentes é bem menor. O bom é que as pessoas respeitam o Espiritismo e como em
todo lugar, tem os seus interessados e os que não querem nem saber. Muitas pessoas têm medo do fenômeno
espírita, então elas se afastam do assunto.
.
Equipe INFOSEF: Há centros espíritas ou encontros com adeptos de Kardec?
.
Tim: Tem centros; a gente tem o nosso centro aqui onde moro na cidade de Gotemburgo. É pequeno, tem mais ou
menos umas 15 pessoas ligadas, que frequentam. Temos a nossa reunião de estudo uma vez por semana e algumas
vezes por ano fazemos eventos maiores convidando palestrantes do exterior, normalmente do Brasil.
Equipe INFOSEF: Existe literatura espírita disponível na Suécia? Em sueco? Quais?
Tim: O Livro dos Espíritos e O Evangelho Segundo Espiritismo são traduzidos, mas eu prefiro ler em inglês
porque a linguagem nesses livros em sueco não é muito moderna. Tem também um livro do Divaldo Franco
traduzido. Mas tem também alguns livros que precisam ser revisados porque tem uma linguagem antiga ou dificil
de entender. Eu tenho mais facilidade com O Livro dos Espíritos em inglês, ou mesmo no idioma português, do que
com aquele em sueco. Isso por que eu moro na Suécia a vida inteira! Uma coisa boa daqui é que entre os jovens, e
também entre muitos adultos, eles sabem falar bem o idioma inglês. Então a literatura espírita pode ser,
temporariamente em inglês. Mas no final os livros precisam ser traduzidos para o sueco porque é lógico que se
entende melhor as coisas quando são escritas no próprio idioma. E outra razão é também para que os que não
pertencem à minha geração possam ler e entender.

.

Equipe INFOSEF: Quais são as maiores necessidades do povo sueco do ponto de vista da religião?
.
Tim: Essa pergunta eu não sei responder com certeza. Eu acho que tem muitas necessidades, mas a maior deve ser,
achar um porquê para a vida. Na verdade essa não é só uma necessidade do povo sueco, mas uma necessidade para
todos os povos. Ela consola, ao mesmo tempo em que fortalece a nossa conduta moral. A gente tem argumentos
para agir para o bem. Uma pessoa materialista talvez haja para o bem por instinto, mas uma pessoa religiosa talvez
tenha também um porquê.
.
Equipe INFOSEF: Como é divulgada a Doutrina Espírita?
Tim: Palestras públicas, de vez em quando, durante o ano. Agora em julho vamos receber a Jussara Korngold dos
EUA. Marcel Mariano vai vir daqui a alguns meses e para ano que vem, estamos planejando trazer o Divaldo
Franco, que sempre ajudou muito no Movimento dos países nórdicos. Há alguns anos atrás, na palestra do
Foto: Facebook
Divaldo, em Oslo, costumavam vir umas 30 pessoas; este ano, o público foi de 130
pessoas, sendo muitos de nacionalidade norueguesa. Temos uma equipe que trabalha para
que as obras de Kardec sejam traduzidas para o sueco.
Equipe INFOSEF: O que representa para você a Doutrina Espírita?
Tim: Outra pergunta difícil. Para mim representa um porquê da vida, me dá as respostas e
um ideal de vida.
A Equipe do INFOSEF agradece a participação do amigo Tim.

Nota: Gotemburgo é a segunda maior cidade da Suécia, com mais de 600.000 habitantes.
Fonte: http://cityguide.se/goteborg/. Acesso em 19 de junho de 2012.
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Mutirão da manutenção

O

Remanso Fraterno, este “luminoso celeiro de bênçãos” é uma obra magnífica, com uma tipicidade
arquitetônica voltada para atender às necessidades de uma escola que hoje acolhe 210 crianças em horário integral.
Dispõe de dois prédios escolares, espaçoso refeitório, cozinha bem dimensionada, cantinho do bebê, padaria, salas
de artesanato, música, informática, administração e estoques, além de um prédio específico para saúde – inclusive
com gabinete dentário. Conta, ainda, com amplos espaços verdes e pátios. Toda essa estrutura exige constante
manutenção para evitar a sua deterioração. O Mutirão da Manutenção, formado por ainda poucos, mas valorosos
voluntários de diferentes áreas profissionais realiza esse trabalho.
Em algumas oportunidades, recorremos à ajuda técnica e profissional de amigos engenheiros, arquitetos,
projetistas e etc.
Nos meses de maio e junho o grupo lixou e pintou as grades frontais e laterais do prédio principal, e
prossegue na pintura dos seus portões internos.
Nossa meta agora é colocar uma turma para pintar as grades do prédio da Saúde, enquanto outra inicia a
pintura das paredes, bancos e caixas de passagens.
Temos várias portas precisando de reparos e manutenção; portas que ficam expostas ao sol intenso.
Vamos aproveitar o período de férias escolares para pintarmos o lado de dentro das portas da Administração
e cozinha, e quem sabe, a pintura de todo o prédio internamente.
Nesta oportunidade agradecemos as palavras de incentivo e apoio de todos os colaboradores que passam por
nós, inclusive os pequeninos, de quem ouvimos: “Poxa tio, tá ficando legal, novinho pra gente.”
Temos na carta do Espírito Camilo, de maio de 2009, psicografada pelo amigo Raul Teixeira, um farol, um
norte, num trecho sobre o qual meditamos bastante, que diz:
“Bom será que nenhum desafio da estrada nos desestimule para a continuidade da nossa obra, de
maneira comovida e apaixonada, atentos ao fato de que a nossa instituição social é um luminoso celeiro de
bênçãos para todos quantos lhe emprestam inteligência e sentimentos, reflexão e emoção.”
Querendo ser um
roberto.guima@hotmail.com.

voluntário

neste

“celeiro

de

bênçãos”,

mande

um

e-mail

para

Roberto Guima

Wilson Lemos

adjunto

coordenador

Quer ser um voluntário? Mande um e-mail para voluntarios@sef.org.br.
Neste endereço eletrônico você será entrevistado e encaminhado para a área de seu interesse.

Biblioteca da SEF

A

biblioteca funciona no terceiro andar da nossa sede. Dispõe de acervo de livros e periódicos espíritas

e seu ambiente é agradável e acolhedor . Está disponível para consultas, pesquisas, leitura e preparação de estudos.
Venha associar-se, é grátis. Funciona de segunda a sábado, nos horários de estudo, e nas quartas-feiras, antes
e após a Reunião Pública.
Precisamos de voluntários aos sábados. Doações são bem vindas!
Müller
Quer ser um voluntário? Mande um e-mail para voluntarios@sef.org.br.
Neste endereço eletrônico você será entrevistado e encaminhado para a área de seu interesse.
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Trabalho de domingo na SEF

O

objetivo desse trabalho é realizar serviços de Assistência e Promoção Social de modo geral,

obedecendo aos ditames da Constituição Federal e às leis vigentes, bem como atender à conduta espírita preconizada
pelas leis morais.
Trata-se de um encontro fraterno, atendendo, na sua maioria, a irmãos oriundos das ruas.
Esse atendimento registra uma média de frequência de 52 pessoas por domingo, sendo acolhidas também
crianças (sete, em média). Entre os adultos, 80% são de homens.
Uma grande equipe formada por três coordenadores, cinco cozinheiros e 28 voluntários, se reveza cumprindo
uma escala previamente definida. Aos assistidos são oferecidas exposições sobre a Doutrina Espírita e palestras
educativas, tendo como convidados os integrantes do Alcoólicos Anônimos e médicos que abordam temas como
doenças transmissíveis e infecciosas (hanseníase, AIDS, tuberculose etc.). É também realizada uma ampla abordagem
sobre o uso de drogas.
Em salas específicas, são ainda oferecidas aulas de Alfabetização de Adultos e Evangelização Infantil,
Oficina de Artes, e quando necessário, é disponibilizado um Cantinho de Bebê.
Ao término das atividades é servido um almoço, acompanhado de suco, para os adultos e as crianças. Na
saída, todos recebem pães ofertados por padarias e confeitarias adeptas à Causa. Esses pães, de diferentes tipos, são
devidamente acondicionados para o transporte.
Cabe registrar que as despesas do almoço são cobertas por todos os que mourejam nos domingos fraternos.

Roberto Guima
Voluntário

Fotos: Roberto Guima

Além do almoço, os voluntários também cuidam da louça

Os assistidos almoçam todo domingo na SEF

A equipe responsável prepara os pratos a serem servidos

Quer ser um voluntário? Mande um e-mail para voluntarios@sef.org.br.
Neste endereço eletrônico você será entrevistado e encaminhado para a área de seu interesse.
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Amigos do Meio Ambiente do Remanso

C

omo parte da parceria entre a nossa Instituição e a Universidade Federal Fluminense, representamos o

projeto AMAR em três oficinas por ela oferecidas no mês de junho: Práticas Sustentáveis, Trilha Interpretativa e A arte
do Origami. Naquela oportunidade conhecemos vários professores e universitários, despertando-lhes o interesse em
conhecer nossa Obra. O site do Remanso Fraterno também foi divulgado.
Ainda durante esse mês, adquirimos mais algumas espécies de plantas ornamentais e ganhamos do Sítio
Carvalho 20 mudas de frutíferas, prontas para plantio. Ficamos extremamente felizes com esta doação, pois isso
demonstrou reconhecimento pelo nosso trabalho e deixou clara a dimensão da nossa amada instituição, que ali fora
divulgada durante meses.
Iniciamos na última semana uma parceria com os jovens da Mocidade Espírita do Remanso. E a Oficina de
Jardinagem Básica já é uma realidade aos sábados. Agradecemos à Denise Monteiro pela oportunidade.
Nossa horta e os pomares estão abertos à visitação. Venha conhecê-los!
Agradecemos aos que este mês doaram mudas e vasos. Lembramos que o jardim da SEF também está sob nossa
responsabilidade. Portanto, ajudem-nos a manter bem cuidados os nossos espaços. Estamos abertos a ideias e sugestões.
"Trabalhadores imperfeitos que reconhecemos ser, encontramo-nos no campo que a própria insensatez
deixou ao cuidado das pragas e do abandono. Em todo lugar, desolação e ruína: jardins vencidos pelo
matagal, pomares destruídos pelas tormentas, solo crestado, sebes arrebentadas, fontes vencidas por
miasmas, habitadas por animais venenosos... Todavia, é a nossa área de labor e redenção, onde devemos
recomeçar e agir." (Bezerra de Menezes/Divaldo Franco em “De Bezerra de Menezes para você”, p. 66).
No trabalho que ora abraçamos é inevitável a comparação dos tipos de solos, raízes, pragas, plantas, sementes e
afins, conosco mesmos. O trabalho com a terra e tudo que a envolve nos desperta para uma consciência mais apurada
sobre nós próprios, nossas ações e sentimentos.
Sentimo-nos realmente parte da natureza e não uma fração da mesma.
Portanto, o momento é de revolver a terra e fazer o replantio.
Elaine Dornellas

Fotos: Elaine Dornellas

As crianças estão comprometidas com o meio ambiente

O Remanso está cada vez mais bonito

Quer ser um voluntário? Mande um e-mail para voluntarios@sef.org.br.
Neste endereço eletrônico você será entrevistado e encaminhado para a área de seu interesse.

InfoSEF Ano 1—Edição 03— julho de 2012

página 10

Festa junina e fraterna

A

s imagens falam por si só.

Registram momentos de plena felicidade.
Felicidade por reencontrarmos companheiros voluntários de todas as áreas da SEF e do Remanso Fraterno.
Felicidade por reencontramos estimados amigos da caridade em ação.
Viramos crianças, sorridentes e felizes.
Não é para menos, pois o nosso contentamento e júbilo geram recursos que serão totalmente destinados aos
nossos pequeninos do Remanso Fraterno.
Tivemos a presença de 150 pessoas nesta Festa, com a arrecadação de 150 quilos de alimentos para as nossas crianças.
Parabéns aos Organizadores.
Amigos do InfoSEF
Fotos: Roberto Guima, Bruna Basilio e Tayná Siqueira

Com muita dança, animação e quitutes maravilhosos, a festa foi um sucesso

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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Sociedade Espírita Fraternidade
Endereço: Rua Passo da Pátria, 38 - São Domingos Niterói - Rio de Janeiro - CEP:242210-240
Tel.: (21) 2717-8235 - Fax: (21) 2722-2455
e-mail: sef@sef.org.br
site: www.sef.org.br

Remanso Fraterno
Endereço: Rua Jean Valentteau Moulliac, 47 Várzea das Moças - Niterói - RJ - CEP: 24330-160
Tel.: (21) 2609-9930
A SEF está registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.
e-mail: remanso@remansofraterno.org.br
site: www.remansofraterno.org.br
Doações
Banco: Itaú - 341 - Ag: 6173 // Conta
Corrente: 50848-9 CNPJ: 30.597.876/0001-28
Favorecido: SEF - Sociedade Espírita Fraternidade

A venda de livros é empregada
na obra social Remanso
Fraterno. Você estará ajudando
comprando um livro da Fráter.
Site:

www.editorafrater.com.br

Conselho Espírita do
Estado do Rio de Janeiro

Equipe InfoSEF
Coordenador: Carlos Alberto Pereira

http://www.ceerj.org.br

Jornalista responsável: Ezna Dias Pinheiro

Conheça a primeira Web TV espírita do mundo e se
Revisão: Roberto Guima e Ana Lúcia São Thiago informe de sua grade de programação em vários idiomas.
Martins
A TV CEI é uma iniciativa do Conselho Espírita
Revisão Geral: Lucia Moysés
Internacional
Diagramação: Júlia Mattos
www.tvcei.com
Divulgação: Odília R. de Oliveira e Gabriel
Spiegel
Todas as matérias são de responsabilidade do
colaborador, e estão sujeitas à aprovação para
serem veiculadas, bem como à revisão
ortográfica e textual.
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Rádio Rio de Janeiro
1400Khz-Brasil-Rj
A Emissora da Fraternidade. Colabore.
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