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O orgulho e a humildade
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de maio
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Simplicidade e pureza de coração
a: Maria do Rosário Lacerda

Se a vossa mão é motivo de escandâlo, cortai-a
: Eliseo Navega

Livre
a: Telma Regina (Gema - Niterói)
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Cena comum é ver os alunos do Remanso Fraterno fazendo atividades espor-
tivas em uma área externa, em frente ao refeitório, um espaço largo, de terra 
batida. Ali é um misto de quadra, local de congraçamento e de aulas ao ar livre.  
Um espaço com vocação para quadra poliesportiva – um sonho a espera de con-
cretização.

Neste ano, finalmente, graças à contribuição de um coração generoso que pre-
fere se manter no anonimato,  o sonho começa a se realizar. 

Sim, nosso Remanso Fraterno terá a sua quadra poliesportiva. Com início pre-
visto para o mês de maio, e conclusão em setembro, ela terá piso de cimento e  
contará com arquibancadas, dois vestiários e um alambrado em seu redor. Em 
função do relevo, haverá a necessidade de se erguer um muro de contenção, o 
que, de certa forma, irá onerar a obra. Desta forma, será, a princípio, uma quadra 
sem cobertura. Mas estamos certos de que, posteriormente, teremos os recursos 
necessários a sua construção.

Quadras poliesportivas têm sido um im-
portante equipamento arquitetônico em 
instituições educacionais, uma vez que seus 
reflexos se fazem sentir nas áreas social, de 
saúde e cidadania. 

Em nome de todos os que se beneficiarão 
com a obra, viemos de público agradecer aos 
amigos que estão trazendo um pouco mais 
de vida à nossa instituição.

Direção da SEF

Remanso Fraterno terá a sua quadra poliesportiva

A quadra vai ser construída neste local
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Objetivando proporcionar um ensino de qualidade, 
em período integral, oferecendo também, gratui-

tamente: transporte, alimentação, assistência médica e 
odontológica para crianças em situação de risco social, 
construímos uma rede solidária de amigos que possam 
contribuir mensalmente para o pagamento 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 e faça 
parte desta história.

http://www.remansofraterno.org.br
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Aula sobre a morte inspira poema
Liana Gonçalves é evangelizadora na SEF, atuando junto aos jovens do 1º ciclo da Mocidade. Ao 

tratar do tema da morte, ela lhes sugeriu que escrevessem algo a respeito. E foi ali, na presença de 
todos, que uma das evangelizandas, Marcela Latini, escreveu o poema que o INFOSEF tem o prazer 
de apresentar.

MORTE

Olhe para o céu
Encare as estrelas
Abrace o véu
Das lágrimas alheias

Sorria com vida
Não chore sem fé
Lembre a despedida
Sempre de pé

Relembre os momentos felizes
Apague a tristeza morta
Lembre-se das diretrizes
Não tranque suas portas

Sonhe os dias
De sol e luar
Viva sem medo
De não mais ficar

Chore por mim
Por ti chorarei
Segundos sem fim
Com ti sonharei

Abra os braços
Abrace o tempo
Construa mais laços
Recrie relentos

Reze por mim
Com fé nas memórias
O que hoje são lendas
Já foram histórias

Por mim, não se perca
Eu sigo as setas
Com anjos da noite
De dia, sem metas
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Lista de necessidades do Remanso - Maio
Itens Necessidade

Macarrão Espaguete 40 pct
Macarrão Parafuso 36 kg
Maionese 500 gr 8 Uni
Molho de Tomate 340gr 40 Uni
Mel 500 ml 2 Uni
Neston 400 gr 36 Uni
Óleo 900 ml 16 Uni
Queijo ralado 100 gr 12 pct
Sal 15 kg
Suco de Caju 60 L
Suco de Maracujá 60 L
Sucrilho 300 gr 60 pct
Vinagre 750 ml 4 Uni
Alcool 12 L
Alcool Gel 500 gr 12 Uni
Bom Ar 360 ml 12 Uni
Cera p/ ardósia 750 ml 8 Uni
Copo descartável (emb com 100) 72 pct
Desentupidor de pia 4 Uni
Desinfetante Ufenol 500 ml 5 L
Escova de dentes Infantil 210 Uni

Itens Necessidade

Achocolatado 400 gr. 36 Uni

Arroz 200 kg
Aveia 200 gr. 10 pct
Azeite 500 ml 6 Uni
Azeitona 500 ml 3 Uni
Batata palha 200 gr. 15 pct
Café 500 gr 14 pct
Canjica 400 gr 10 Uni

Canjiquinha 400 gr 10 Uni

Canela 35 gr 4 Uni
Coco ralado 100 gr 12 pct
Coloral 500 gr 1 Uni
Cremogema 250 gr 8 pct
Creme de leite 200 ml 8 L
Ervilha 200 ml 6 L

Farinha de Mandioca 15 kg

Farinha Láctea 400 gr 48 Uni

Farinha de Trigo 20 kg

Feijão 150 kg

Fermento 100 gr 5 Uni

Fubá 10 kg

Leite de Coco 500 ml 6 Uni

Macarrão Ave Maria 80 pct

Itens Necessidade

Esponja dupla face (pct com 3) 15 pct

Flanela 25 Uni

Guardanapo pct 50 20 pct

Inseticida SBP 12 Uni
Limpa Alumínio 500 ml  10 Uni
Limpa Forno 200 ml 2 Uni
Lixeira pequena 10 Uni
Luva Latex 12 pares
Luva procedimento P (com 100) 4 cx

Pá de lixo 12 Uni

Pano de chão 25 Uni
Papel Higiênico (emb com 4) 64 pct
Pilha pequena (emb com 4) 12 pct
Pilha palito (emb com 2) 12 pct
Pregador de roupa 15 dz
Repelente 200 ml 10 Uni
Rolo de Alumínio 10 Uni

Saco Alvejado (lixo) 200 L 200 Uni

Saponáceo Cremoso 300 ml 12 Uni

Toalha de Papel (pct com 2) 12 Uni

Toalha de Papel (Interfolha) 50 pct

Vassourinha p/ pia 10 Uni

WD 40 300 ml 2 Uni

Diga-me adeus
Mas não para sempre
Acredito nos olhos teus
Sempre olho para frente

Chore sem raiva
Não vai te machucar
A dor sempre salva
O que o amor não pode amar

Estrelas apenas brilham
Quando almas despertam
Pesadelos revivem
Olhares desertos

O medo aceita
Lágrimas salgadas demais
A saudade espreita
Passos deixados pra trás

Último desejo
Imploro, te peço
Não temas morte
De vida estás repleto Niterói, 12/04/2014

Para mais informações, acesse:

http://goo.gl/DEDmuR

http://goo.gl/DEDmuR
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Raul Teixeira participa de evento em Petrópolis

Os livros do médium inauguram o movimento Libertação de Livros Espíritas

No dia 10 de abril, o médium e conferencista Raul Teixeira participou do evento Praça 
Florida de Livros na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Neste ano, o 
livro homenageado foi O Evangelho Segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, 
que completa 150 anos de sua primeira publicação.  

Na ocasião, foi lançada a campanha Libertação de Livros Espíritas, que tem como ob-
jetivo espalhar a mensagem espírita pelo mundo. Algumas pessoas presentes no evento 
receberam os livros psicografados por Raul e, após a leitura, deverão passá-los adiante. 
Assim, os livros irão percorrer diversas mãos. Nessa corrente de leitura, as palavras de 
amor e esperança do Espiritismo poderão chegar a inúmeras cidades, estados e até mes-
mo a outros países.

Assim que acabar a leitura, o libertador deve acessar a página da Praça Florida no Fa-
cebook e postar uma mensagem com o código do livro e o seu novo destino.

Por André Borba
Voluntário

Raul Teixeira prestigiou o evento na região serrana Os livros do médium deverão ser doados a outras 
pessoas

Apresentação musical

http://www.facebook.com/PracaFloridaDeLivros
http://www.facebook.com/PracaFloridaDeLivros
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Mês da Cultura Espírita

O XI Mês da Cultura Espírita de Niterói teve como foco os 150 anos de 
O Evangelho Segundo o Espiritismo

Entre os dias 6 e 12 de abril, a Praça Martim Afonso de Souza (em frente à  estação das Barcas de 
Niterói) recebeu a XXXI Feira do Livro Espírita. A SEF participou do evento junto a outras casas espí-
ritas. Voluntários de nossa casa estiveram presentes para ajudar na distribuição de mensagens e venda 
de livros.

A Feira do Livro Espírita foi apenas uma das atividades do Mês Espírita de Niterói, que também 
contou com a I Caminhada Espírita Pela Paz, uma Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Livro Es-
pírita, a II Feira de Livros em Esperanto em Niterói e o 7º Nós e Vozes, com apresentação de músicas 
espíritas. 

O Coral da SEF esteve presente e cantou com o Robson Ribeiro neste evento que encerrou o mês 
Espírita em Niterói. Também se apresentaram: Ana Cláudia Bitencourt, Carlinhos Conceição, Madri-
gal Alvorada, Ricardo Sardinha e o Coral Vozes da Alma.

Por Julia Mattos
Voluntária

Robson Ribeiro e 
Coral da SEF: Uma 
manhã de músicas 
para a alma e o 
coração no Campo 
de São Bento

O 7º evento Nós 
e Vozes  fez parte 
da programação 

do Mês da Cultura 
Espírita em Niterói
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Participe!
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Laboratório de Ciências: uma nova frente de trabalho 
no Remanso

O laboratório de ciências vem encantando os 
nossos pequeninos.

Com a frequência nesse novo espaço de forma-
ção, as experiências relativas a alguns dos conteú-
dos estudados em sala de aula viram realidade.

Blocos temáticos como universo, Terra, meio  
ambiente, seres vivos, corpo humano, recursos tec-
nológicos e todos relacionados à sociedade são am-

plamente estudados em todas as turmas do ensino fundamental e da educação infantil.

Estamos precisando de voluntários para mais essa frente de trabalho da escola. Por 
isso, convidamos a quem dispuser de tempo, para se integrar ao grupo, que se reúne sem-
pre às quartas-feiras pela manhã.

Contamos com a sua participação!

 Por Ana Lúcia São Thiago Martins

Voluntária do Remanso Fraterno/ Laboratório de Ciências

A teoria da sala de aula ganha concretude no laboratório

As crianças têm “sede” de aprendizado e conhecimento Um novo espaço para redescobertas
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Emmanuel
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro: Religião dos Espíritos, lição 52, pág. 131

A MULHER ANTE O CRISTO
Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremo-nos dela, ao tempo 

de Jesus.

Há vinte séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na 
maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não 
fossem vendidas em hasta pública.

Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade 
e veemência aos apelos celestiais.

Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o 
mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz; e entre as que se mantinham no 
monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concur-
so e fidelidade.

Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e 
as crianças. 

E, embora não lhe integrassem o circulo apostólico, foram elas - representadas nas filhas anônimas 
de Jerusalém - as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram, desassombra-
damente, sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam.

Mais tarde, junto aos continuadores da Boa-Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e 
de entendimento.

Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora 
da assistência aos infortunados. 

Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos romanos. 

Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em 
santuário do Evangelho nascituro.

Lóide e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva.

Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar 
que, um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do 
Embaixador Divino, o Supremo Poder do Universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, es-
condida num lar apagado e simples...

Humilde, ocultava a experiência dos sábios; frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do dia-
mante; pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e, 
desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus.

Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo 
- recordando, na Terra, a grandeza de nossas próprias mães -, nós nos inclinaremos, reconhecidos e 
reverentes, ante a luz imarcescível da Estrela de Nazaré.
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Café com arte

No último dia 27, a SEF recebeu trabalhadores e amigos para o segundo Café com Arte 

realizado em nossa casa. 150 pessoas estiveram presentes para prestigiar esse evento em prol 

do Remanso Fraterno.

Com música ao vivo, sorteios e diversos pratos doces e salgados, a tarde de domingo foi 

uma grande e agradável confraternização.

Os produtos feitos pela Fráter Oficina de Artes foram destaques no evento. Muitos com-

panheiros aproveitaram a oportunidade para comprar lembranças para o dia das mães, que se 

aproxima.

Por Julia Mattos

Voluntária

Artesanato caprichado em benefício de nossa obra social Doces e salgados preparados para esse momento de 
confraternização

Gostaria de ler as edições anteriores do INFOSEF?

Acesse:

www.sef.org.br/infosef

e boa leitura!

http://www.sef.org.br/infosef/
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A publicação de obras mediúnicas

A publicação de livros mediúnicos tem crescido vertiginosamente. Na primeira década 
deste milênio, o volume aumentou de modo a chamar atenção de muitos médiuns e a 

excitar o desejo de lucro da parte de determinadas editoras. Entretanto, paralelamente a esse 
crescimento editorial, a qualidade decresceu na mesma proporção. Há livros cuja tônica é o 
ataque sistemático a dirigentes espíritas e ao ingente trabalho de Unificação. Outros, se cons-
tituem em descrições mórbidas de zonas espirituais inferiores, com detalhamento de mons-
truosidades, do poder das Trevas, sem apontar caminhos e soluções para tal estado de coisas. 
Alguns há que trazem sutis mensagens de desvalorização do estudo, do esforço de autoapri-
moramento, veiculadas em linguagem pretensamente psicológica, conducente ao desencanto. 
Há ainda outros que, num discurso estéril, como arqueólogos espirituais, se lançam à pesquisa 
de quem foi quem, provocando discussões que só contribuem para o descrédito da Doutrina 
ante aqueles que dela se aproximam em busca de esclarecimento. Nisso, demonstram nunca 
terem lido as advertências veiculadas no trecho O esquecimento do passado, no cap. 5 de O 
Evangelho segundo o Espiritismo, nem tampouco o cap. 10 de Os mensageiros, de André Luiz, 
que mostra os prejuízos sofridos por um médium que se deixou levar por essas pesquisas do 
passado, nelas enovelando-se e perdendo a sua encarnação.

Diante disso, pergunta-se: Por que esses Espíritos, que agora fazem publicar tantas revelações 
fantasiosas a respeito da vida espiritual, relatando ambientes grotescos, aterrorizantes, pueris 
e mesmo cenas ridículas, levando muitos incautos à formação de quadros mentais negativos, 
por que não desenvolvem os palpitantes assuntos tratados por Kardec na Terceira Parte de O 
livro dos Espíritos, as chamadas Leis Morais? Será por falta de conhecimento ou de talento? 
Há todo um manancial de temas a ser examinado à luz do Espiritismo nessa parte da obra, que 
poderia ser intitulada Sociologia Espiritual. Por que não apresentam estudos comparativos en-
tre a sociedade terrena e as diferentes organizações sociais existentes no Mundo Espiritual? Por 
que não desdobram os ensinamentos trazidos por André Luiz a respeito da interação Mundo 
Físico e Mundo Espiritual, conforme descrito em suas obras, notadamente em Os mensageiros, 
detalhando o trabalho levado a efeito, na Terra, pelos Espíritos desencarnados, com a colabo-
ração de encarnados libertos pelo sono físico? Será que a esses médiuns e aos Espíritos que por 
eles se comunicam escapa-lhes a consciência do objetivo principal da Doutrina Espírita, que é 
a revivescência do Evangelho de Jesus, aplicado à vida diária, como fator educativo do Espírito 
imortal? Entretanto, o que mais se vê são relatos medíocres, fantasiosos, com pretensões de 
serem revelações ou romances.

Outra vertente muito explorada por Espíritos e médiuns pouco preocupados com a educa-
ção moral é a tão falada transferência, para outro planeta, dos Espíritos que não assimilaram 
princípios básicos de fraternidade. Esse planeta, como se fosse uma nave espacial, deveria apro-
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ximar-se da Terra a fim de buscá-los. Baseiam-se no fato de a Terra ter recebido, há milhares de 
anos, um grande contingente de Espíritos vindos de um planeta do sistema Cabra ou Capela, 
conforme descrição de Emmanuel na obra A caminho da Luz. Mas os Espíritos que fazem os 
relatos atuais  se esquecem de que a nossa Terra não se deslocou de sua órbita para, como um 
ônibus, ir lá buscá-los. Afirmativas como essas constituem-se em verdadeiras heresias astronô-
micas, que são feitas em detrimento do bom senso e da seriedade da Doutrina dos Espíritos.

Por que, em vez de fazerem esses relatos fantasiosos, esses Espíritos não promovem uma 
campanha no sentido incentivar a educação da juventude, discutindo temas como a sexuali-
dade à luz do Espiritismo? Por que não discutem a responsabilidade na constituição de um lar, 
a vida em família, o encaminhamento dos filhos? Por que não incentivam a evangelização da 
infância, a ser levada a efeito no lar e no centro espírita? Por que não dão notícias detalhadas da 
vida daqueles que desencarnaram ainda na fase infantil? Por que não incentivam o Movimento 
Espírita a dar mais atenção ao Espírito recém-encarnado, portanto necessitado de orientação, 
ao invés de ficarem descrevendo cenas mórbidas de que teriam participado antes da sua encar-
nação? É bem verdade que a resposta recebida por Kardec, conforme o item 383 de O livro dos 
Espíritos, ainda não ecoou suficientemente nas consciências de muitos daqueles que dirigem 
comunidades espíritas em todos os níveis: Encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o 
Espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxilia-
rem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, por que 
esses Espíritos, que se dizem tão interessados em esclarecer, não encetam uma campanha no 
sentido de ajudar os recém-encarnados?

Por que esperar que ele se torne adulto, que erre, para depois tentar convencê-lo dos valores 
do Evangelho? Ou, então, aguardá-lo à mesa mediúnica, na condição de sofredor resgatado de 
zonas umbralinas?

É importante que se estude a obra de Kardec e de médiuns verdadeiramente afinados com 
os ideais do Espiritismo, ideais esses que estão muito acima da obtenção de lucro com a ven-
da indiscriminada de obras ditas espíritas, como se o Centro Espírita, a Livraria Espírita, ou 
o Clube do Livro Espírita tivessem por finalidade única a obtenção de recursos financeiros a 
qualquer preço. Lembremo-nos de que o sucesso de um Centro Espírita não deve ser medido 
pela quantidade de passes que dá, nem pelo volume de água fluidificada que produz, nem pela 
quantidade de roupas ou alimentos dispensados, mas pelo número de Espíritos encarnados e 
desencarnados que encaminha rumo ao Bem, conforme ensinado e exemplificado por Jesus.

Por José Passini

Originalmente publicado no Jornal Mundo Espírita, ed. abril/2014

“É importante que se estude a obra de Kardec e de médiuns verda-
deiramente afinados com os ideais do Espiritismo, ideais acima da 
obtenção de lucro”
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