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Remanso Fraterno Inicia Grupo De Estudos Espíritas
Entrevista concedida por Alcione Maria Paixão, no Remanso Fraterno, em 26/11/13 ao INFOSEF.

convidados para nos ajudar no Remanso.
INFOSEF – Qual é o horário do grupo de estudos?

INFOSEF –Alcione, como e por que se deu a implan-

ALCIONE – Quarta-feira, de 13:30h às 14:00h. Essa du-

tação do grupo de estudos criado recentemente no Re-

ração de meia hora se justifica porque é o momento em

manso Fraterno?

que as crianças dormem e que dá oportunidade para que

ALCIONE –Eu fui convidada pelo Departamento de

os funcionários, professores e auxiliares possam assistir.

Doutrina para iniciar esse grupo de estudos aqui no Re-

Então é nesse momentozinho, nessa meia hora é que nós

manso Fraterno; um sonho antigo e que estamos poden-

fazemos nossa atividade. E tem sido muito bom...

do materializar. Nosso objetivo é atender a grande de-

INFOSEF – Aqui no Remanso tem alguns voluntários

manda aqui existente. Os interessados são basicamente

que não conseguem participar dos grupos de estudo na

os funcionários, os que desejam estudar a Doutrina Es-

SEF. É o meu caso...

pírita ou têm curiosidade em conhecê-la.

ALCIONE – Então, esta é uma oportunidade de estudar

INFOSEF – Trata-se de um grupo fechado?

enquanto está aqui. O grupo de estudos é aberto a qual-

ALCIONE – Não. É um grupo de estudos aberto ao

quer um que esteja no Remanso e que queira dele partici-

público. Esperamos auxiliar os benfeitores espirituais

par.

no trabalho de atendimento a essas crianças e suas famílias, bem como a todos nós, que aqui estamos. Neste
clima de violência em que vivemos atualmente é
bom que façamos a nossa parte ajudando a formar um
oásis de paz e tranquilidade neste ambiente, pois certamente os benfeitores espirituais já estão fazendo esse
trabalho há muito tempo, desde que o Remanso foi criado.

INFOSEF – E vocês já sentem algum reflexo desse trabalho que se inicia?
ALCIONE – Conversando com a Teresa, ela nos disse
que notou uma diferença no comportamento das crianças,
logo após início do funcionamento desse grupo de estudos. Acredito que seja porque ao estarmos em oração, vibrando no bem. É o que eu disse anteriormente: nós temos
que fazer a nossa parte, porque os benfeitores espirituais

INFOSEF – Quem sugeriu o programa desse grupo de

já vinham cuidando do amparo. Estamos acumulando

estudos?

bênçãos e vibrações para esse trabalho; arregimentando,

ALCIONE – O grupo de estudos, como toda atividade

também, outros espíritos amigos que aqui vêm em trata-

doutrinária em nossa casa, está ligado ao Departamento

mento e aqueles que estão internados no nosso hospital

de Doutrina e, portanto,

espiritual, aqui no Remanso. Espíritos que estão enfer-

o programa foi sugerido por

esse departamento.
INFOSEF – Além de sugerir o programa, o Departa-

mos são trazidos pelo mundo espiritual, durante o tratamento, porque nós não acreditamos que estejamos sozi-

mento de Doutrina da SEF também oferece voluntários

nhos dentro da sala de estudos. Existem muitos espíritos

para fazer os estudos doutrinários aqui no Remanso?

que vêm ouvir e aprender, como nós o fazemos.

ALCIONE – Sim. Os que já estão nessa tarefa estão
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INFOSEF – Como vocês estão fazendo o estudo?
Qual é o método que vocês estão usando?

se grupo de estudos no Remanso, eu quero ressaltar

ALCIONE – Retiramos de O Evangelho Segundo o
Espiritismo os princípios básicos da Doutrina Espírita.

tantes, pois sempre nos incentivou ao estudo. De mi-

INFOSEF –Alcione, o InfoSef a agradece pela entre-

agradecer aos nossos benfeitores espirituais, respon-

vista, e abre espaço para suas considerações finais.

sáveis pela nossa obra, bem como ao nosso Mestre

Foto: Ana Lúcia Martins

ALCIONE – Tenho sempre que agradecer todas as
oportunidades de trabalho. Mais essa vez, a figura

que a sua presença e sua liderança são muito impornha parte quero lhe dedicar mais essa atividade e

Jesus, que é o motivo de tudo isso.
INFOSEF – Muito obrigada, Alcione.

de Raul Teixeira deve ser lembrada, pois foi sempre o incentivador da necessidade do estudo da Doutrina Espírita daqueles que frequentam a SEF, que

Ana Lúcia São Thiago Martins

trabalham em nossa instituição. Então, no início des-

Voluntária do INFOSEF

P ROJETO M AIS C RIANÇA NA E SCOLA
Um cuidado todo especial

C

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

INFOSEF
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Frater Oficina de Arte

M
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Como nos anos anteriores, houve o sorteio de
brindes variados, trazendo expectativa e muita
emoção.
Como não podia de deixar, nosso amigo Raul

ais um sucesso o Café com Arte reali-

Teixeira participou, e como sempre, cumpri-

zado dia 08 na SEF.

mentando a todos com o seu contagiante sorriso.

Café, quitutes variados, artesanato, música e fra-

Pela beleza, novidade e variedade das peças, o

ternidade.

volume de vendas foi expressivo, proporcionan-

Evento prestigiado com a presença de mais de

do recursos que são totalmente destinados ao

180 pessoas.

Remanso Fraterno, colaborando no projeto Mais

Interessante observar que além da equipe direta-

Criança na Escola.

mente envolvida, demais voluntários e coorde-

Parabéns às companheiras dedicadas que, ao

na-dores de outras atividades como do Trabalho

longo dos últimos meses, trabalharam e vibra-

de Domingo, Frater Livraria, Doutrina, Frater

ram bastante para o sucesso deste enlace frater-

Lanches, INFOSEF, Mocidade e amigos convi-

no na SEF - Sociedade Espírita Fraternidade.

dados, participaram ativamente na montagem e
principalmente na desmontagem deste encontro

Roberto.Guima

fraterno.

Voluntário INFOSEF

Nesta oportunidade, tivemos a presença do amigo, voluntário e tecladista Rogério, que com o
seu repertório musical diversificado e propício,
acrescentou mais arte ao encontro.

Equipe da Oficina de Artes com Raul Teixeira

Voluntário Rogério no teclado

Salão lotado
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É o Natal!
Há poesias que cantam sem final.
Há esperanças que, intensas, se renovam
Nos sorrisos e abraços que o comprovam.
É o Natal!
Sempre é Jesus nosso augusto fanal,
Que nos faz divisar o almo futuro
E fazer luz onde houver tempo escuro.
É o Natal!
Cada sonho é qual mimo de cristal,
Que se deve cuidar, zelosamente,
Alimentando o amor em tanta gente.
É o Natal!
Esse júbilo n'alma é o bom sinal
De que a fraternidade se aproxima
Na doce inspiração que vem de cima.
É o Natal!
Seres que já se foram, afinal,
Mas que ressurgem pelos pensamentos,
Fazem vibrar os nossos sentimentos.
É o Natal!
E o meu presépio, de pano e jornal,
Homenageia o Mestre nascituro
E projeta blandícias p'ro futuro.
É o Natal!
É a festa de Jesus, tempo triunfal
Que dá sentido para essa irmandade,
Dos nossos sonhos de felicidade.
José Grosso
Mensagem psicografada pelo médium Raul Teixeira em 16.07.2007,
na Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, RJ.
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Acolher é Transformar
Durante a solenidade, tivemos a apresentação do Coo dia primeiro de dezembro foi reinaugurado,

ral do Espaço Cultural da Grota, discurso dos direto-

no Remanso Fraterno, um prédio que deverá abrigar

res e do amigo Raul Teixeira. Na sequência, foi cor-

o projeto Acolher é Transformar, que se tornou um

tada a fita inaugural por duas crianças, seguida de

serviço sob a responsabilidade da diretoria de Assis-

lanche.

tência Social da SEF.

Ao término, os presentes foram convidados a plan-

Teremos sala para creche, auditório, biblioteca, acer-

tar duas palmeiras juçara, típicas do ecossistema lo-

vo cultural da SEF/ Remanso Fraterno/Raul Teixei-

cal, próximas à entrada do prédio, registrando esse

ra, três oficinas socioeducativas e também uma sala

início de atividades. É a “pedra” fundamental. Este

de técnicos/profissionais, que será chamada de sala

plantio obteve o apoio do Projeto AMAR – Amigos

multidisciplinar.

do Meio Ambiente do Remanso, que junto aos mais

Essa área fortalece ainda mais o caminho para o

jovens, no momento do plantio, exemplificou a ne-

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-

cessidade da preservação e do respeito à mãe nature-

los, de acordo com a legislação federal vigente da

za.

Assistência Social, que estamos implantando em
nosso Remanso Fraterno, com o objetivo de dar su-

Equipe INFOSEF

porte ao Núcleo Educacional Profa. Clélia Rocha.

Sala da biblioteca

Oficina já em atividade no dia da inauguração

Fita inaugural

Auditório
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ma agência de turismo de João Pessoa, na
Paraíba, começou recentemente a promover turismo
religioso espírita. Dentre os locais escolhidos para
visitação, destacaram-se a SEF e o Remanso Fraterno.
Anteriormente a visita havia sido à Mansão do Caminho, em Salvador.
A excursão à nossa cidade contou com a participação de 29 companheiros paraibanos – a maioria de
João Pessoa – e ocorreu no dia 22 de setembro passado.
Nesta oportunidade, o amigo Muller, que acompanhou o grupo, relatou que: “eles ficaram vivamente
impressionados e satisfeitos com o que viram”. Aproveitando a visita à SEF, compraram livros e DVD’s
psicografados pelo amigo Raul Teixeira.
Todos os espíritas do grupo já o conheciam de
longa data pelos trabalhos desenvolvidos naquela capital e principalmente no interior do estado.
Aos confrades, agradecemos a visita e espera-

Em visita à sede da SEF

mos um breve retorno.
Equipe INFOSEF

Conhecendo o Remanso

Na frente do prédio do Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha

T

emos recebido dos leitores diversas mensagens de incentivo e agradecimento, o que nos deixa muito felizes.

Queremos agradecer especialmente a todos os que contribuíram mensalmente para a manutenção do Projeto Mais
Criança na Escola. Lembramos aos que desejam participar dessa rede solidária que poderão fazê-lo através do endereço eletrônico criancanaescola@sef.org.br.
Muito obrigado,
Amigos do INFOSEF.
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Porque é Natal
S

as minhas sombras; procuro em Tua assistência
enhor,

superar minhas variadas necessidades; quero no Teu

A Tua voz é o som perfeito que me embala o ser, e

exemplo de trabalho atender os meus deveres.

que me faz ouvir o murmúrio tranquilizante dos

Porque é o Teu Natal, anseio por achar na Tua força

astros.

a coragem de superar os meus limites; desejo ver na

O Teu olhar é como o brilho solar, que me aquece a

Tua entrega total a Deus o reforço para minha

alma

fidelidade ao bem e, na Tua autodoação à vida, anelo

fria,

marcada

pelo

desalento

e

pela

desesperança, nessa dura marcha para a elevação.

tornar-me um servidor; no culto do dever que Te

As Tuas mãos representam para mim o divino apoio,

trouxe ao mundo, quero honrar o meu trabalho.

amparo que me impede de tombar, fragilizado como

No Teu Natal, que esparge claros jorros de amor

estou, nos rumos em que me vejo, ante a necessidade

sobre o planeta, quero abrigar-Te no imo do meu

de subir.

coração convertido numa lapa bem simples, para que

As Tuas pegadas indicam-me as trilhas por onde

possas nascer em mim, crescer em mim e atuar por

devo me orientar nessa ausência de bússola moral

mim.

com o entorpecimento da ética, quando desejo ir ao

E, na magia do Natal, vibro para que minhas ações

encontro de Deus.

permitam que o Teu formoso Reino logo mais possa

As Tuas instruções, Jesus Nazareno, mapeiam para

alojar-se aqui, no mundo, e que cheio de júbilo

mim o território da paz, ensejando-me clareza para

n'alma eu possa dizer que Te amo, que Te busco e

que saiba onde me encontro e como estou, para que

que Te quero seguir, apesar da simplicidade dos

não me perca nessa ingente procura dos campos de

meus gestos e do pouco que tenho para dar-Te, meu

amor e das fontes de paz.

doce Amigo, meu Senhor.

Os Teus silêncios falam-me bem alto a respeito de
tudo o que devo aprender e operar nos recônditos de
minh'alma, aprendendo tanto a falar quanto a calar,

Teixeira, Raul. Pelo Espírito Ivan de Albuquerque.

sempre atuando na construção do mundo rico de

Mensagem psicografada pelo médium Raul Teixeira,

fraternidade que almejamos.

em 24/09/2007, na Sociedade Espírita Fraternidade,

Agora, quando me ponho a meditar sobre tudo isso,

em Niterói-RJ (fonte: http://www.sef.org.br/porque-e

meu Senhor, desejo exalçar o Teu nome, por toda a

-natal-mensagem-psicografada-medium-raul-

minha omissão dos milênios afora, embora a Tua

teixeira/ ).

paciente e dúlcida presença junto a mim.
Já é Natal na Terra, Jesus!
E porque é o Teu Natal, busco em Tua luz desfazer
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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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