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Ficamos muito contentes com o sucesso do evento com

o dia 26 de agosto contamos mais uma

Divaldo Franco no dia 26/08 e queremos agradecer-lhe

vez com a querida presença de Divaldo Franco em

imensamente por mais uma vez nos brindar com sua

Niterói, realizando uma palestra no Clube Português,

mensagem inspiradora, aos colegas trabalhadores da

em comemoração ao 33º aniversário da SEF.

SEF que se envolveram e se empenharam para a reali-

Cerca de 1200 pessoas prestigiaram o evento.
Como sempre acontece, a Editora Frater, a Livraria
da Mansão do Caminho, a Frater Oficina de Artes e a
Frater Lanches participaram do evento.
Em nota, a Diretoria da SEF transmitiu a se-

zação do evento e a todos que nos prestigiaram com
sua presença. Contamos com todos, novamente, no dia
29/09 quando realizaremos nosso seminário e teremos
a grande oportunidade de ouvir Alberto Almeida e Sandra Borba.
Júlia Mattos
Voluntária

guinte mensagem:

O público lotou o Clube Português de Niterói para ouvir Divaldo

Raul Teixeira e Divaldo Franco após a palestra

Abraço entre os dois amigos

Palestra reuniu amigos queridos de lugares distantes

Fotos: Júlia Mattos

Agradecemos a
INFOSEF

Aniversário da SEF

D
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ia 4 de setembro foi o aniversário

da SEF. Marcos Alves, Diretor de Doutrina,
proferiu uma bela explanação sobre o tema
"Nossa Casa", relatando alguns fatos históricos da SEF e fazendo algumas reflexões sobre a Casa Espírita.
Após a palestra, não faltou o tradicional parabéns e o bolo, em torno do qual nos
reunimos para festejar o 33º aniversário da
nossa Sociedade Espírita Fraternidade.
Júlia Mattos
Voluntária

Raul Teixeira, Marcos Alves e Marcos Afonso Paixão

Trabalho de Domingo

O

dores recebem várias qualidades de pães, cedidos
trabalho é um encontro fraterno, volta-

por padarias e confeitarias adeptas da causa, que são

do para as necessidades do próximo e pautado nos

devidamente selecionados e acondicionados para o

postulados espíritas. Este atendimento registra uma

transporte.

frequência média de 52 pessoas por domingo, sendo
que cerca de 80% são homens. Uma grande equipe,

Roberto Guima
Voluntário
Fotos: Roberto Guima

composta de três coordenadores, cinco cozinheiros e
setenta voluntários se reveza a cada domingo, cumprindo uma escala pré-definida, a fim de oferecer
palestras sobre a Doutrina Espírita, palestras educativas e preventivas com a participação de convidados integrantes do AA (Alcoólicos Anônimos), NA
(Narcóticos Anônimos) e de médicos que abordam

Voluntários acondicionando os pães doados

temas sobre doenças transmissíveis e infecciosas,
como

hanseníase,

AIDS

e

tuberculose.

Antes de iniciar a atividade, a equipe de trabalho oferece aos assistidos um banho quente, fornece
roupas e café com biscoitos. Ao finalizar a palestra é
servido um almoço com suco. Na saída os frequentaParte da equipe que participa desse trabalho
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Foto: Ana Lúcia Martins

Fráter Oficina de Artes, onde o talento tem vez

A

Voluntários são sempre bem-vindos e quem tiver inteFráter Oficina de Artes valoriza o potencial

criativo dos alunos e conta com professores que bus-

resse é só entrar em contato pelo endereço eletrônico:
crismcc@gmail.com.

cam qualificação e aperfeiçoamento visando à 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.
Três vezes por semana nos reunimos e trabalhamos
muito. Estamos na SEF as segundas, quartas e sextasfeiras, das 14h às 17h, horário em que além de nossa
produção, atendemos a pessoas que queiram adquirir
algum produto.
No Facebook temos a nossa página – Frater Oficina de
Arte – onde procuramos atualizar os membros sobre nosso trabalho.

Os produtos são feitos com carinho
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Um cuidado todo especial

om o objetivo de proporcionar um ensino de qualidade, em período integral, e também oferecer de forma gratuita, transporte, alimentação, assistência médica e odontológica para crianças em situação de risco
social, construímos uma rede solidária de amigos que
possam contribuir mensalmente para os pagamentos
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.

Seja um colaborador e faça parte dessa história

Campanha permanente de alimentos

P

ara poder oferecer uma alimentação balanceada e completa aos alunos do Remanso Fraterno, contamos

sempre com as doações feitas à nossa campanha permanente de alimentos. Para atender às necessidades de setembro, precisamos de:
Adoçante

2

Azeite de oliva (500ml)

8

Biscoito de sal

120

Colorífico

4

Café (pacote 500g)

16

Ervilha lata

15

Fósforos (caixa com 10)

3

Farinha de mandioca (kg)

20

Farinha Láctea (Lata 400g)

80

Farinha de trigo (kg)

32

Fermento Químico (100gr)

5

Maisena ou cremogema (pacote)

8

Macarrão espaguete (SEM OVOS) (kg)

20

Macarrão parafuso (SEM OVOS) (kg)

20

Sal (kg)

Imagem: internet

5

Polpa de tomate (520gr)

30

Suco de Caju concentrado garrafa (500ml)

12

Suco de Maracujá concentrado garrafa (500ml)

12

Xarope Guaraná

8

Remanso Fraterno (21) 2609-9930
(21) 3701-2643
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Show Faça Com Que o Bem Seja Natural III

N

son Ribeiro, Edmar Batista, Wilson Nunes, Xandy
o dia 14 de agosto foi realizada a terceira

Bussay e Ricardi Gilly pelo presente que nos foi ofe-

edição do show produzido pela cantora e compositora

recido, além de agradecer também a Juliana Mara da

Fátima Regina, em prol da nossa obra Remanso Fra-

Silva.

terno. Apresentado no Teatro Municipal de Niterói,
toda a sua renda foi generosamente doada à nossa Instituição. Foi um espetáculo imperdível, no qual, os
músicos prestaram homenagem ao diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor brasileiro, Vinícius de Moraes.

Representando a SEF, Robson Ribeiro com sua alegria, irreverência e talento contagiou a plateia ao cantar o Samba de Orly acompanhado dos músicos Zé Neto, Flávio Santos e Vinícius Legey. Este último, jovem
da mocidade da SEF, baixista da Banda Legie, apesar
daquele não ser seu estilo musical, aceitou o desafio e

Agradecemos a todos que compareceram e princi-

tocou um clássico da MPB.
Elaine Dornellas

palmente à Fátima Regina – artista maravilhosa – e
aos músicos Mauro Costa Junior, Denise Pinaud, Sérgio Chiavazzoli, Zé Neto, Tito Vianna, Pablo Martins, Marcelo Martins, Raquel Keller, Alle Mendes,
Robson Farah, Marcio Lott, Michel Barcellos, Rob-

Robson canta ao lado de Zé Neto, Vinícius Legey e Flávio Santos
Fotos: Júlia Mattos

Fotos: Júlia Mattos

Maurício, Alex e Raul prestigiaram o evento

Coral infantil abriu a noite de apresentações

Fátima Regina encantou o público
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QUEM EU SOU?

enso em Deus, penso na vida, penso em tudo
que me cerca e me interroga a respeito da função de
tudo quanto vibra, de tudo quanto existe sob os céus
e guardo grande ansiedade de saber sobre mim mesmo. Quem sou eu no contexto do universo?
Serei, tão-somente um corpo que desfila inteligentes quão misteriosas habilidades?
Serei um caminhante solitário, em meio à gigantesca massa humana, destinada a facear complicados
problemas, a enfrentar desafios?
Serei um átomo excitado diante dos esplendores
das incontáveis galáxias?
Serei, porventura, produto da casualidade em projeto, sem programa, sem razão de ser? Como explicar
-me a mim próprio como um itinerante aprendiz das
pautas do infindo Cosmo?
Serei alguém fadado ao sofrimento, a chorar de
pesar em todos os momentos?
Serei um ser destinado à intensa dor, duradoura,
sem esperança de tempos melhores, de felicidade?
Serei um indivíduo levado pelas mãos do desencanto à estalagem das ansiedades?
Somente há dor e fel por onde eu possa trilhar, como se toda a existência não passasse de um fumo entediante, asfixiante, a sugar-nos a vontade de avançar, de sorrir, de louvar?
Retorno à fonte do meu senso interno e vejo que há
lucidez em cada coisa que existe, em cada ser que
erra.
Sinto que não nascemos para ser tristes e viver entre a dor, ulos e pranto,
Mas, aqui estamos para alcançar o bem mais santo,
E avançar para o progresso e conquistar o encanto
e agir com Deus na azáfama do mundo,
De vibrar na alegria, no júbilo fecundo,
Até o tempo, longínquo da áurea plenitude.
Sinto que sou caminhante do infinito,
E, não obstante o horror, a amargura, o choro, o
grito,
Embora estando na Terra entre turras, aflito, o meu
destino é sem dúvida estelar.
Agora sei que nasci para servir, para ser feliz, crescer e amar.

Cheguei ao mundo nos planos do Criador,
Que espera que me faça um lavrador a sementar os
corações em redor dos meus passos.
Com sementes de esperança, de alegria e de paz,
Que onde eu vá me transforme num servidor da
verdade, do trabalho e da harmonia.
Sei que sou cidadão universal,
Irmão da humanidade, indubitavelmente,
Filho do Deus Altíssimo, Bom, Justo e Clemente,
Dotado do melhor recurso para fazer brilhar a divina luz em mim.
E, ante os reptos terrenos dizer não ou dizer sim,
Com responsabilidade, com razão e com ternura.
Sou caminhante da eternidade.
Sou dedicado aprendiz buscando disciplina,
Revestido de um manto de matéria fina,
Quintessência, formosura que impulsa para Deus.
E agora que me vejo onusto de certezas,
Que me asseguram a estabilidade na consciência
do que sou,
Sei que o imenso hálito paterno do Criador da vida
me completo,
A cada dia vivendo virtudes,
Transformando em ternuras gestos rudes,
Suavizando o que sou para o futuro,
Obra-prima de Deus, luz coagulada,
A galgar a evolução em toda estrada,
O que é do Senhor sagrado fito,
Ver-me, astro a brilhar, nas rotas do infinito.
Ivan de Albuquerque
Mensagem psicografada pelo médium Raul Teixeira, em 03/07/2002 na SEF, Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói. RJ
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Endereço: Rua Passo da Pátria, 38

Endereço: Rua Jean Valentteau Moulliac, 47

São Domingos - Niterói - Rio de Janeiro

Várzea das Moças - Niterói - RJ

CEP: 242210-240

CEP: 24330-160

Telefone: (21) 2717-8235

Telefone: (21) 2609-9930

Fax: (21) 2722-2455

E-mail: remanso@remansofraterno.org.br

E-mail: sef@sef.org.br

Site: www.remansofraterno.org.br

Você estará ajudando comprando um livro da Fráter.

Site: www.sef.org.br

Para saber como chegar no Remanso Fraterno,

Site: www.editorafrater.com.br

A venda de livros é empregada
na obra social Remanso
Fraterno.

veja nosso mapa aqui.

DOAÇÕES
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 para o Remanso Fraterno
através do PayPal.

Agência: 6173
Conta Corrente: 50848-9

Donate any amount to Remanso Fraterno
through PayPal.

CNPJ: 30.597.876/0001-28

Haz una donación para Remanso Fraterno a
través PayPal.

Favorecido: SEF - Sociedade Espírita Fraternidade

Faites un don au Remanso Fraterno à travers
PayPal.

SITES

1

2

3

1- Reais / 2- Dollars / 3- Euros

PARCEIROS

Conheça a primeira Web TV espírita do mundo e se informe de sua
grade de programação em vários idiomas.

Conselho Espírita do
Estado do Rio de Janeiro

A TV CEI é uma iniciativa do Conselho Espírita Internacional

www.ceerj.org.br

www.tvcei.com

Rádio Rio de Janeiro
1400 Khz - Brasil - RJ
A Emissora da Fraternidade. Colabore.

Equipe
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