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im, naturalmente, a morte dos seres queridos tem

o poder de transformar os sentimentos humanos.
Evidentemente, o fenômeno da morte ou desencar-

Página 4 - Edição 18 - Outubro 2013

para que o egoísmo milenário, mimético e torpe não
se imiscua nos teus sentimentos verdadeiros.
Cultiva, então, o bom senso.

nação ainda prova no mundo incomensuráveis padeci-

Sofre e chora sem que o teu sofrimento perturbe os

mentos, que costumam hebetar a pessoa, mormente

outros, e sem que tuas lágrimas traiam teus desejos

quando ela, não dispondo dos conhecimentos da vida

íntimos de afago, na descompensação em que te

imperecível, imagina seja a morte o fim absoluto da

achas.

querida convivência dos que se prezam, dos que se
amam.
Muito embora a lágrima sentida ocupe o seu lugar,
quando desses transes difíceis, faz-se necessário atentar para os excessos, que são, sem dúvida, expressões
da mente bloqueada ou da alma emparedada pela ignorância desarticuladora, impedindo-se de pensar mais
alto.

Aprende a sofrer, retirando bom aproveitamento do
padecer, amadurecendo, superando-te, para que as
tuas provações ou expiações humanas, de fato, façamte avançar para Deus e não te aguilhoem aos postes
morais do indivíduo espiritualmente pigmeu.
Choras por teus mortos? Então, faze desse pranto
um aceno de ternura e um bilhete de paz onde tu digas
aos amores desencarnados:

Há familiares que se desesperam de tal modo ante a
morte que mais parecem descarregar as quotas de re-

“Até breve; que Deus te abençoe, ser querido!”

morsos para com o desencarnado do que propriamente
sentir saudade ou ternura.
Há casos de tamanha revolta diante da lei que não
tem exceção que passam a acusar, sem que se apercebam, os afetos trespassados de serem responsáveis por
seus sofrimentos.
Há situações em que familiares e amigos, num pro-

Pelo Espírito Camilo, psicografia de Raul Teixeira.

cesso inconsciente de autopiedade, valem-se do passamento dos entes caros para exteriorizar a carência afetiva que os caracteriza. Não pensam claramente no

Do livro Revelações da Luz, capítulo 29,
1ª edição, 1994.

morto, mas, em si mesmos, elastecendo o sofrimento e
atraindo para si as atenções e cuidados gerais.
Para e pensa, pois, nessas questões.

Sociedade Espírita Fraternidade
Editora Fráter Livros Espíritas

Não obstante a morte imponha amargura e dor,
frustração e lágrimas àqueles que ficam nas lides da
atividade carnal, vale a pena que estejas vigilante,

Rua Passo da Pátria, 38, São Domingos
Niterói - RJ
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Dia de Finados - uma atividade necessária e importante!

I

rmãos de boa vontade estão sendo convidados a

trabalhar no Dia de Finados!

esclarecimento quanto consolo à luz da Doutrina Espírita aos irmãos que sofrem a perda dos seus entes

Foto: Ana Lúcia Martins

A SEF fará a distribuição de mensagens consoladoras, no dia 2 de novembro próximo, nos Cemitérios do Maruí, Parque da Colina e Charitas.
As planilhas para inscrição já estão disponíveis na
mesa do salão da SEF.
Participe desse trabalho de amor, que leva tanto

queridos por não compreenderem a outra dimensão
da vida – a vida espiritual.
Para maiores informações, entre em contato direto
com Ester ou Maurício ou envie um e-mail para infosef@sef.org.br com a frase “Voluntário para distribuição de mensagem” no campo assunto.

Trabalho de amor e gratidão

A

Os marcadores foram oferecidos como brindes à
tividade desenvolvida pela equipe de Educa-

ção de Jovens e Adultos/Alfa envolvendo os frequen-

todos que compraram livros da Editora Fráter na
palestra do Divaldo Franco em 26 de agosto.

tadores do Trabalho de Domingo na tarefa de confecção artesanal de marcadores de livros, para presente-

Roseli Netto

ar a SEF em seu mês de aniversário, como forma de
gratidão à casa. O objetivo da atividade foi dar a
oportunidade à essas pessoas de exercitarem sua criatividade, descobrirem novos talentos, se sentirem
úteis e dessa maneira aumentarem sua autoestima.

Marcadores prontos para serem distribuídos

Parte da equipe do trabalho
Os assistidos fizeram tudo com carinho
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P ROJETO M AIS C RIANÇA NA E SCOLA
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.

Algumas das crianças do Remanso Fraterno

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:
Biscoito de sal
Colorífico
Café (pacote 500g)
Fósforos (caixa com 10)
Farinha Láctea (Lata 400g)
Macarrão espaguete (SEM OVOS) (kg)

35
4
6
1
80
13

Macarrão parafuso (SEM OVOS) (kg)
Sal (kg)
Suco de Caju concentrado garrafa (500ml)
Suco de Maracujá concentrado garrafa
(500ml)
Xarope de Guaraná

10
6
26
26
5
Imagem: internet

Remanso Fraterno (21) 2609-9930
(21) 3701-2643
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Bazar Remanso Fraterno

O

Roupas de bebê fazem muito sucesso junto às
Bazar Remanso Fraterno, uma das fren-

mães e futuras mamães.

tes de trabalho da Sociedade Espírita Fraternidade,

Queremos enfatizar que os pais, alunos e ex-

tem atendido às expectativas realizando vendas de

alunos do Remanso Fraterno vão sempre a esse espa-

vestuário e utensílios.

ço da SEF fazer suas compras.

A receptividade é muito boa, pois as peças ex-

Todos os recursos obtidos são destinados ao Re-

postas no bazar são previamente escolhidas e sepa-

manso Fraterno, que atende gratuitamente às suas fa-

radas por modelo e tamanho, facilitando as com-

mílias e alunos.

pras. São peças de boa qualidade e a preço
de bazar.
O bazar ainda promove pechinchões a preços

Estamos precisando de doações dos seguintes
itens:

muito baixos, facilitando ainda mais as aquisições.
A intenção maior é dar aos que o visitam a oportunidade de escolha.

HoráriosFotos:
de funcionamento:
Júlia Mattos
Tudo é vendido a preços acessíveis

2ª feiras - 9h às 13 horas
3ª às 6ª feiras - 9h às 17 horas
Sábados - 9h às 13 horas
Contato: Marlete: 9666-7366 / Telma Goudar: 9914-2489

Roberto Guima - Voluntário

O Bazar conta sempre com o auxílio de doações
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Futebol Fraterno

O

time da SEF/Remanso vem jogan-

do toda sexta feira contra o time do Clube
Português de Niterói, no Clube Português.
Misturando os jovens e a “panela velha”,

Alguns dos nossos jogadores

as sextas feiras ficam repletas de animação,
esporte e muita bola na rede. O time da SEF/
Remanso está participando do campeonato
do Clube, e se classificou para a próxima
fase, que será disputada no dia 24 de outubro.
Venha torcer para o nosso time!
Conversa antes do início do jogo
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VII Seminário SEF em Benefício do Remanso Fraterno
Empolgante palestra do médico clínico geral, ho-

Momentos de profunda reflexão e aprendizado.

meopata e expositor espírita Alberto Almeida, falando diretamente aos nossos corações sobre o tema O

Também presente no seminário o nosso amigo Ra-

AMOR PEDE PASSAGEM, realizada numa bela

ul Teixeira e como sempre, esbanjando aquele largo

tarde do dia 29 de setembro, no Clube Português de

sorriso fraterno.

Niterói, em comemoração pelos 33 anos da SEF.

Lucia Moysés

Em seguida a educadora, evangelizadora, e também expositora espírita, Sandra Borba, abordando o

2

tema PEDAGOGIA DO AMOR.
Ele vindo do Pará e ela, do Rio Grande do Norte,
profundamente inspirados, costuraram estes dois temas, confeccionando um tipo especial de renda, como as rendeiras em seus bilros, formando nas nossas
telas mentais, imagens inesquecíveis.
1
3

4

1– Fráter Oficina de Artes presente no evento;
2– Raul ladeado pelos oradores;
3– Coral da SEF após apresentação;
4– A Editora Fráter também marcou presença
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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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