“A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!” Emmanuel

INFOSEF

Informativo da Sociedade Espírita Fraternidade - Niterói - RJ
Ano 3 - Edição 25 - Junho de 2014
“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 - psicografada por Raul Teixeira)
A SEF foi fundada em 4 de setembro de 1980
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04
de junho

A afabilidade, a doçura e a paciência

11
de junho

Livre
: Fabio Souza (Leôncio de Albuquerque)

18
de junho

A obediência e a resignação
a: Rosane Leite

25
de junho

A cólera
: Marcelo Ferreira

a: Wanda Calado
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II Semana do Meio Ambiente no Remanso Fraterno

A II Semana do Meio Ambiente está sendo realizada no Remanso Fraterno desde o dia 28
de maio e vai até 4 de junho. O evento pedagógico é uma iniciativa da equipe de educadores do
Núcleo Educacional Profª Clélia Rocha.
O tema deste ano é “Convivendo e cooperando com a Natureza”. Como se sabe, a instituição
está localizada numa área da Mata Atlântica. Assim sendo, a iniciativa se constitui em mais
uma oportunidade para ampliar o olhar e a percepção dos alunos para além da mera observação da Natureza. E mais: permite que sejam estimulados hábitos, atitudes e comportamentos
que conduzem à formação de cidadãos conscientes da necessidade de interação saudável e
sustentável com o meio ambiente.
Ligados à temática do meio ambiente, o Remanso Fraterno conta com o Laboratório de
Ciências e um grupo de voluntários voltado para o setor de plantas e jardinagem, o Grupo
AMAR. A Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade a mais para a integração entre esses
dois projetos e as atividades de sala de aula.
A programação é intensa e envolve tanto as crianças da Educação Infantil, quanto os alunos
do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano.
Plantios de sementes, trilhas pedagógicas, exibição de filmes, vídeos, exposições e apresentação teatral são algumas das atividades desenvolvidas durante a Semana.
Ao visitante que chega, todo o Remanso parece que expande seus braços para abraçar a floresta e os jardins que o envolvem. É, de fato, uma bela reverência à Mãe Natureza.
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Marcel Mariano participa de seminário na SEF
Marcel Mariano, expositor baiano, esteve no dia 31 de maio de 2014 na Sociedade Espírita
Fraternidade (SEF), onde ministrou seminário com o tema “O Conhecimento da Codificação
e o Estudo da Doutrina Espírita” para um público de cerca de 130 pessoas.

Texto e fotos por Luismar Lima

Palavras esclarecedoras de
amor à doutrina e ao Cristo

Cerca de 130 pessoas
estiveram presentes, entre
frequentadores, visitantes
e voluntários

Marcel Mariano e Raul
Teixeira: vidas dedicadas
em propagar a mensagem
espírita
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13° Feirão Pró Casa Maria De Magdala
Barracas rústicas, enfeitadas com toalhas vermelhas e lindos toldos listrados de branco e
vermelho, repletas de livros espíritas, artesanatos, roupas, alimentos e outras coisas mais, deram um colorido todo especial ao 13° Feirão Pró-Casa Maria de Magdala, que ocorreu no dia
25 de maio passado e que teve por objetivo angariar recursos para a assistência aos portadores
de HIV.
Como todos os anos, muitas casas espíritas cadastraram-se para participar do Feirão prestando a sua
solidariedade. As quase três mil pessoas que compareceram ao evento também levaram sua presença amiga
e seu sorriso fraterno, aliados a um firme propósito de
ajudar àquela instituição.
Nos corredores da escola, quadros de todos os tipos estavam expostos e à venda, uma novidade deste
ano, despertando o interesse de muitos visitantes que

Atrações musicais se revezaram no palco externo

sensibilizados com as obras de arte, as apreciavam uma a uma.
Durante todo o dia de domingo a música se fez presente, alegrando e sensibilizando os corações. O coral do Centro Educacional se apresentou no auditório e, do lado de fora, sob um enorme
toldo: um palco e várias cadeiras, músicos e plateia interagiam
entre si, alegrando o ambiente. Nesse local externo, o Coral da
SEF e Robson Ribeiro também se apresentaram.

Obras de arte nos corredores

Nós da equipe Infosef estivemos presentes no dia anterior ao
evento, colaborando com a equipe de trabalho, que soube confiar à Espiritualidade Maior a
problemática da chuva.

Parabenizamos a todos os trabalhadores do Centro Espírita Regeneração e da Sociedade Espírita Joanna de Ângelis, que
se empenharam e depositaram todo amor nesse preparativo
para o domingo.
Todos agradecemos a Deus e aos Benfeitores Espirituais
aqueles momentos de paz, harmonia e felicidade.

Mesmo com chuva, o evento foi sucesso de público

Equipe INFOSEF

INFOSEF
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Lista de necessidades do Remanso
Para mais informações, acesse:
http://goo.gl/DEDmuR

Itens

Necessidade

Itens

Necessidade

Achocolatado 400 gr.

10 Uni

Feijão

20 kg

Arroz

20 kg

Fermento 100 gr

4 Uni

Açúcar

20 kg

Fósforo

10 cx

Adoçante 250 gr.

2 Uni

Fubá

2 kg

Aveia 200 gr.

12 pct

Leite de Coco 500 ml

6 Uni

Azeite 500 ml

6 Uni

Leite condensado 200 ml

Azeitona 500 ml

2 Uni

Macarrão Espaguete

Batata palha 200 gr.

10 pct

Macarrão Parafuso

24 kg

Biscoito Cream Cracker 200 gr.

20 pct

Maionese 500 gr

2 Uni

Biscoito Rosquinha 400 gr.

20 pct

Molho de Tomate 340 gr

10 Uni

Café 500 gr

6 pct

Amido de Milho 500 gr

5 pct
25 L
6 pct

Canjica 400 gr

10 Uni

Milho 200 ml

Canela em casca 30 gr.

6 Uni

Milho p/ pipoca 500 gr

Coco ralado 100 gr

4 pct

Coloral 500 gr

4 Uni

Creme de leite 200 ml

10 L

Ervilha 200 ml

6L

Farinha de Mandioca

12 kg

Farinha Láctea 400 gr

24 Uni

Farinha de Trigo

20 kg

10 L
24 pct

Neston 400 gr

16 Uni

Óleo 900 ml

5 Uni

Queijo ralado 100 gr

12 pct

Sal

5 kg

Suco de Caju

25 L

Suco de Maracujá

25 L

Sucrilho 300 gr

36 pct

Vinagre 750 ml

2 Uni

Xarope de Guaraná 900 ml

24 Uni

Gostaria de ler as edições anteriores do INFOSEF?
Acesse:
www.sef.org.br/infosef
e boa leitura!
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Projeto Mais Criança na Escola

O

Mais Criança na Escola foi criado em 2006, com o objetivo das pessoas poderem nos auxiliar em um projeto sério, com vistas a proporcionar um estudo com qualidade, em tempo integral, para uma parcela de crianças que, se não
fosse uma iniciativa como essa, não teriam acesso a uma escola com esse nível de ensino.

Aulas de qualidade em tempo integral

As pessoas que se juntam a nós nesse projeto, podem ter
a certeza de estarem participando da transformação dessas
crianças, através de um instrumento duradouro.
Pedimos a todos que divulguem. A comunicação pode ser
feita através do site:
www.remansofraterno.org.br/formulario.php
Remanso Fraterno: lugar de ser feliz

Vamos dar continuidade e proporcionar cada vez mais desenvolvimento a esses espíritos que nos oferecem a oportunidade de trabalho.

Equipe INFOSEF

Faça parte da nossa rede solidária
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Prudência
Aquietemo-nos! Relembram os Instrutores Espirituais.
A transição recomenda prudência.
A Pátria do Cruzeiro, com a responsabilidade de representar a fraternidade na Terra, está diante dos olhos do Mundo que
aproveitando a ocasião dos jogos redescobre o Brasil.
Colocamo-nos, nesse momento, à disposição dos benfeitores, para pedir as bênçãos para nossa gente, para nossa terra, para
nosso torrão Natal. E percebemos o cuidado dos Espíritos Nobres que representam os Pais da Pátria, para zelar pelo equilíbrio, pela prudência e pela ordem.
Os benfeitores nos recomendam prudência. Aquietarmos antes de acelerarmos; paciência, antes que a preocupação maior;
oração, antes que o receio.
Os nossos Amigos Maiores pedem que nos habituemos nesses dias: amanhecer orando pela Pátria; durante o dia, mentalizar
a paz na Pátria; ao adormecer, orar pelo equilibro da Pátria, porque o mundo espiritual nobre, certamente, cuidando de nós,
cria as condições de defesa para que os acontecimentos ocorram com equilíbrio, para que a ordem não se deixe vencer pela
desordem, para que a prudência nos conduza com equilíbrio à condução do processo das mudanças necessárias.
Os irmãos infelizes, acostumados à balburdia, à desordem no mundo espiritual inferior, querem aproveitar, também, no seu
trabalho organizado, chamar atenção do mundo, para desmoralizar o grande Programa de Jesus para o Brasil.
Por isso, em nome deles, nós queremos pedir aos nossos companheiros o hábito da oração em favor da paz.
Teremos, certamente, preocupações graves que devem esperar de nós e receber das nossas orações o testemunho do equilíbrio, para que as forças do mal não encontrem espaço também em nós.
Os espíritas conhecedores desses acontecimentos, da ação dessas criaturas infelizes, nossos irmãos, devemos estar conscientes de que representamos elos da grande corrente da Bondade que protege o grande programa que o Cristo de Deus colocou
nas mãos do povo Brasileiro.
Estejamos, pois, meus irmãos, atentos, não sejamos aqueles que multipliquem as más informações e notícias, mas asserenados, aquietados, nos liguemos aos benfeitores, nesse momento importante, para que possamos transmitir para o Mundo
inteiro a nossa gente tão boa, a expectativa de um ambiente de paz e de um povo ordeiro e generoso, e sobretudo Cristão.
Orando juntos, estaremos ligando as forças vivas da bondade, que emana do coração do nosso mestre, o Cristo de Deus,
estaremos oferecendo aos nossos dirigentes encarnados, aqueles homens e mulheres que têm a incumbência de zelar pelo
equilíbrio e pela orientação política, econômica, social do Brasil, para que os acontecimentos, que possam ocorrer, não perturbem a generalidade da Nação, e para que o programa do Cristo se faça maior do que os transtornos, e para que, de um
modo geral, todos nós contribuamos para a paz.
Mantenhamo-nos aquietados, confiantes, vigilantes e orando, entregando-nos às mãos santíssimas de Jesus de Nazaré.
O Anjo Ismael, aqui, na Federação Espírita Brasileira, organizou programa de trabalho intenso, com os espíritos que representam os dirigentes espirituais do Brasil, para estabelecer nos pontos estratégicos, em Brasília, nas demais cidades importantes do País, as defesas geradas, necessárias para a vigilância e para que a ordem não se perturbe.
Não tenhamos receios, confiemos atentos.
Os momentos políticos que vive o planeta não têm como não refletir no Brasil, e representando o foco do Mundo nesses dias
é importante que estejamos aqui na nossa Casa, oferecendo o melhor ambiente vibratório de beleza espiritual, para que o
Anjo Ismael possa cumprir, com o apoio dos Espíritos Nobres, o programa de Jesus.
Os momentos recomendam prudência, como dizíamos, e cuidado.
Oremos meus irmãos e mantenhamo-nos em paz.
Que Jesus abençoe a Pátria que amamos, que o Cristo de Deus ilumine as consciências das nossas autoridades, que os ambientes dos jogos sejam protegidos pelas forças da luz, e que a nossa certeza na condução dessas energias nobres faça de nós
também instrumento da paz.
Que o Cristo de Deus nos abençoe, abençoe a Federação Espírita Brasileira, abençoe o nosso País, e nos inclua no grande
programa dos trabalhadores do Bem.
Abraço-vos, fraternalmente,
José do Patrocínio.
Psicofonia pelo médium João Pinto Rabelo, na reunião do Grupo de Assistência e Apoio aos Povos da África, na sede da
FEB, no dia 10 de maio de 2014
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Visita dos companheiros da UMEP ao Remanso
Na manhã do dia 18 de maio, recebemos no Remanso Fraterno um grupo de amigos da
UMEP- União Municipal Espirita de Petrópolis. Cerca de 70 companheiros vieram da serra do
Estado do Rio de Janeiro para conhecer o Remanso.
Na chegada, foram recepcionados pelos voluntários do projeto AMAR, com um café da manhã preparado especialmente para eles. Divididos em dois grupos, os visitantes conheceram o
Remanso, seus prédios e um pouco de sua história.
No refeitório, o almoço já os esperava ao final da visita. Num clima de paz e harmonia, todos
nos confraternizamos com muita alegria. Após o almoço, os companheiros da UMEP cantaram
a Canção da Alegria Cristã, em homenagem ao Remanso. Os voluntários da SEF/Remanso
distribuíram lembranças, que as crianças da escola produziram para presentear os convidados.

A Fráter Oficina de Artes e a Editora Fráter estiveram presentes no evento, com suas lindas
peças e ótimos livros.
Agradecemos aos amigos de Petrópolis a visita, vibrando para que continuemos conectados
neste trabalho, sempre em prol do nosso Remanso Fraterno.
Para ouvir a música cantada pelos visitantes, clique aqui.
Por Julia Mattos
Voluntária
Canção da Alegria Cristã
Somos companheiros, amigos irmãos
Que vivem alegres pensando no bem
A nossa alegria é de bons Cristãos
Não ofende a Jesus nem fere a ninguém

Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado
Vamos trabalhar com muita alegria
Pelo Espiritismo mais cristianizado
Pela implantação da paz e harmonia

A nossa alegria é bem do Evangelho
Vibra e contagia da criança ao velho
Mesmo entre perigos daremos as mãos
Como bons amigos, como bons cristãos

A nossa alegria é bem do Evangelho
Vibra e contagia da criança ao velho
Mesmo entre perigos daremos as mãos
Como bons amigos, como bons cristãos
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Ó meu Brasil
Ó meu Brasil elegante e faceiro!
Quero envolver-te em meu cantar ligeiro,
Quero guardar-te na admiração
Que pulsa forte ao ver-te em crescimento,
Que felicita, assim, meu sentimento,
Que vibra dentro do meu coração.
Brasil querido, é tempo de louvar-te,
É hora de, felizes, proclamar-te
O amor que em todo o nosso ser se aninha.
É tempo de servir-te, nobremente,
Cuidar de agir em prol dessa tua gente
Que cruza justo onde a gente caminha.
És, meu país, crescente paraíso
De belezas sem par, porvir preciso.
Em teu futuro apontas alegrias,
Após nosso trabalho decidido,
Depois de ser o bem por nós vivido
No aprendizado estóico desses dias.
Em teu roteiro tudo é sinfonia
De amor, que com Deus segue em sintonia.
Cabe aos teus filhos toda essa tortura
Que imprime nos caminhos os sofrimentos,
Que impõem tanto pranto e remordimentos,
Até que o bem lhes renove a postura.
Devem-se aos maus as nódoas que conheces,
Também deles é a sombra que padeces
E que faz triste a vida no país.
Nada obstante o verde-azul dos teus mares,
Embora os lindos pássaros, milhares,
Nem todos seguem nobre diretriz.
Ó meu torrão, amamos-te em serviço,
Contigo todos temos compromisso.
É trabalhar, crescer sempre e estudar,
Elaborando a nossa dignidade,
Forjando em luz nossa felicidade,
E as virtudes do amor acrisolar.
É tecido em ternura esse momento
De evocações sobre teu nascimento,
Entre almas simples, junto à natureza.
A nossa emoção é qual veio de ouro,

Teu povo, sendo assim, é qual tesouro
Que faz maior teu porvir de grandeza.
Que Deus clareie ess´alma brasileira,
Que abrace e guarde essa nação inteira,
Para alcançar seus dias promissores.
Que seja o Cristo o teu Mestre Perfeito,
Forjando em ti, Brasil, um novo jeito
P´ra libertar-te dos teus dissabores.
Quinhentos anos!…
Quanta experiência
Na marcha para a luz com tua cadência,
Com tua escola aberta a tantas almas.
São cinco séculos de aprendizado,
Em quedas, levantares, maturado,
Até que o amor e a paz sejam-te palmas.
Sebastião Lasneau
Mensagem psicografada pelo médium Raul Teixeira, inserida no livro Exaltação ao Brasil,
ed. Fráter.
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Remanso Fraterno,
lugar encantador

N

o último mês de maio, quando estivemos no Rio Grande do Sul em tarefas de divulgação doutrinária, levava aos irmãos de lá um abraço especial e um recado: Raul Teixeira
nos solicitara que lhes dissessem o quanto estava saudoso e que os abraçava carinhosamente. Não poderíamos ter recebido uma incumbência mais prazerosa. Nosso querido companheiro sabe cativar os corações dos irmãos por onde passa. E no seu rastro, acabamos sendo
beneficiados com manifestações de apreço e carinho.
Dentre os muitos espíritas que lá conhecemos, um casal se destacou: Bandeira e sua esposa,
Neiva. Ele, um gauchão alto, de presença forte, com o seu inseparável chimarrão. Ela, doce figura de mulher. Estávamos em Canoas quando, ao se confraternizarem conosco, nos contaram
um episódio pitoresco, envolvendo o Remanso Fraterno.
Há algum tempo, estando de férias no Rio, decidiram visitá-lo. Sem ter muitas informações
sobre as formas de acesso à instituição, imaginaram que, se pegassem um ônibus, desceriam
em alguma via que os levariam facilmente ao local.
Quem conhece o Remanso, no entanto, sabe que não é exatamente assim. Ele se localiza em
uma área dentro da Mata Atlântica, a qual se chega por uma estrada de terra. Dista cerca de
quatro quilômetros do local onde saltou o casal. Sempre perguntando, Bandeira e Neiva foram
caminhando sob um sol forte. Andavam, andavam... e nada de chegar. Não imaginavam que a
instituição ficasse tão longe, mas encararam tudo aquilo como uma grande e abençoada aventura. Conhecer o Remanso Fraterno, disseram depois, compensou todo sacrifício. Voltaram
encantados.
De fato, não há como não se entusiasmar em ver a obra construída no local. Mais do que os prédios, porém, o que mais chama a
atenção é verificar o belo trabalho pedagógico que ali se desenvolve.
O Núcleo Educacional Profª Clélia Rocha prima por oferecer aos
seus alunos uma educação de qualidade.
Lucia Moysés entre o casal gaúcho

É uma escola ativa e dinâmica, na qual os currículos adotados
têm seus conteúdos programáticos enriquecidos com os mais diferentes tipos de experiências.
Aulas de ioga, de artesanato, de jardinagem, música; salas de leitura e de informática; aulas ao
ar livre e passeios pedagógicos e tantas outras, são iniciativas sempre presentes e que favorecem
a aprendizagem dos conteúdos escolares.
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Em meio à exuberância da floresta que o circunda, com seus amplos espaços, suas veredas
floridas, é impossível ao visitante não se render ao Remanso. Afinal, ao longo dos últimos 25
anos, vem oferecendo, gratuitamente, a famílias economicamente carentes ou em situação de
risco social, a oportunidade de ver seus filhos acolhidos e amparados por um grupo de profissionais e voluntários cujo ideal é fazer das crianças homens de bem.
Tudo isso encheu os olhos dos nossos companheiros que, além de nos terem dado seu depoimento, nos fizeram portadores de um forte abraço ao amigo Raul e todos aqueles que colaboram com o Remanso Fraterno.
Por Lucia Moysés

Trabalho de Domingo na SEF

Palestras para os adultos

O Trabalho de Domingo (TD SEF) foi implantado no dia 31
de outubro de 1993, por orientação de um Espírito Amigo da
Instituição, visando a assistência e promoção social de irmãos
que buscam a SEF nos domingos, pela manhã. Estamos, portanto, comemorando quase 21 anos de profícuos serviços prestados
aos usuários ea todos nós voluntários, que usufruímos da oportunidade do trabalho.
A participação dos usuários, por domingo, gira em torno de

65 adultos e cerca de oito crianças, tendo uma frequência média de 24 voluntários que a cada domingo
promovem as seguintes atividades: coleta de pães em padarias doadoras, seleção e ensacamento dos pães,
recepção aos usuários com café e biscoito,encaminhamento para o banho e distribuição de roupas. Aos
voluntários também cabem as tarefas de confecção de alimentos,limpeza do salão, das louças, talheres e,
panelas, bem como a distribuição do almoço e suco no salão.
Aos adultos são oferecidas palestras, oficinas de artes, de leitura e evangelização de adultos. Em sala
específica é realizada a evangelização infantil e, quando necessário, é disponibilizado um cantinho para
bebês.
O trabalho tem por objetivo prestar serviços de promoção social de modo geral, bem como atender à
conduta espírita oriunda das leis morais, constantes do ensino de Jesus. Para tanto:
• desenvolve atividades que despertem e mantenham
o interesse dos usuários;
• trabalha em parceria com o Setor de Promoção Integral objetivando facilitar o fluxo das tarefas da Assistente
Social – profissional contratada pela Diretoria de AS;
• introduz atividades que concorram para aumentar a
autoestima e a resgatar a cidadania dos usuários.
É um encontro fraterno, que procura, com a recepção
calorosa, com respeito e carinho, um sorriso amigo aos
Ao final, o almoço é servido
companheiros, oferecer uma manhã agradável de domingo
na SEF.
Durante o ano, são planejadas palestras especiais sobre doenças sexualmente transmissíveis, alcoólicos
e narcóticos anônimos, entre outras, tendo também dias de cantoria, brincadeiras e passeios com o pessoal.
Ao término do trabalho os usuários recebem pães variados, embalados para viagem.
Coordenação do Trabalho de Domingo

Agradecemos a divulgação deste informativo
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Teste a sua memória
Em qual dos livros psicografados pelo médium Raul Teixeira, temos este belo poema?
A) Nos Passos da Vida Terrestre
B) Quando a Vida Responde
C) Para uma Vida Melhor na Terra
Resposta na ultima página deste informativo

Sou mais Brasil
Ainda quando é incidente a sombra horrenda,
Ou se rugem trovões aterradores,
Se sabemos que nem tudo são flores,
Esperamos que a luta se compreenda.
Mesmo quando se desmande a injustiça,
Os crimes, o vandalismo e a trapaça,
Vejo o brilho do diamante sem jaça,
Na ação dos céus que o bem formoso atiça.
Vemos que ainda o egoísmo aqui negreja
E encharca o coração de muita gente.
Deus dá, porém, hálito diferente,
Brisa-esperança que entre nós adeja.
Se ainda há crianças em pleno abandono,
Velhinhos pobres, tristes, sem ninguém,
Chegam-nos bênçãos que, vindas do além,
Inspiram as almas durante o sono.
Na má politica tem-se um impropério
Que a muitos desilude, desanima.
Trabalho e amor tornam-se a obra-prima,
Para que o Cristo erga o Seu grande Império.
A fome agride, é torpe a indiferença,
Fere o terror ante balas perdidas,
Mas Deus penetra mais todas as vidas,
Inspirandodo-lhes paz se desavença.
São quadros tristes de hoje, convenhamos.
As entranhas das massas estão doentes,
E os que gritam seus gritos, estridentes,
Contam só com a ação que ora empreendamos.
É a ansiedade, no íntimo instala,
Que contribui com todo o desalento;
Poucos conduzem Deus no pensamento
Para implantar luz em sua própria estrada.
Nosso Brasil é campo de esperança,

Chão de trabalho ativo e redentor,
É celeiro do mais fraterno amor,
Erguendo, aos poucos, colossal pujança.
Sob seus céus renascem companheiros
Inda vincados por sérios gravames.
Porém, já são almas que mantem liames
Có esses tempos vindouros, prazenteiros.
Esse país, nas pautas do futuro,
Vivenciará progressos indizíveis,
Sob as ações dos anjos invisíveis,
Que tirarão do lodo denso e escuro.
Mantem, irmão, a tua ação convincente,
A serviço do bem como puderes,
Tudo demora, mas se tu quiseres,
Faremos um Brasil bem diferente.
Sobre o seu solo amado renascemos,
Por dádiva temos o espiritismo,
Para crescer nas bases do altruísmo,
Na certeza de que, então, venceremos.
Embora os duros embates e as lutas,
Ouso um grito que não posso calar:
Sou mais Brasil, e o tempo há de mostrar
O resultado das nobres labutas.
Maus brasileiros sei que vão passar,
E as leis do bem nos bons vigorarão,
Pois, quando o Cristo habita o coração,
Traz como lei: amar e trabalhar.
Quem no Brasil não se sensibiliza
Ante a luz do Cruzeiro, ante o seu povo,
Dificilmente encontrará de novo
Ensancha mais feliz para a sua vida.
Sebastião Lasneau
Mensagem psicografada em 10/04/2002, na
Sociedade Espírita Fraternidade, Niterói RJ.
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Frater Oficina de Artes

A arte é sem dúvida uma das mais belas ferramentas de progresso. Através dela nos conectamos
com o inigualável Artista, o criador de todo o Universo, nosso criador e Pai. Somos nós também parte
da Sua divina obra.
Cabe a nós então, juntarmos nossos pincéis, tintas, sorrisos e esperanças para criarmos algo que
mostre, um pouco que seja, da imensa beleza da criação, e assim cooperar para que a nossa pequenina
arte dê resultados ótimos, atendendo à grande necessidade da educação do ser.
Acreditamos, assim, que o trabalho voluntário deve ser uma experiência prazerosa e gratificante
porque doamos nossa energia, tempo e talento e, em contrapartida, conhecemos pessoas, situações,
além de aprendermos coisas novas e interessantes.
Quando nos unimos para trabalhar com artesanato na SEF, queríamos ajudar a Instituição do
modo que sabíamos e confeccionando o que amamos. Assim surgiu a Frater Oficina de Arte.
Começamos confiantes, fazendo um pouco de artesanato com vários tipos de material, até que o
trabalho com MDF (fibras de madeira, prensadas e coladas com resinas) foi se firmando e caindo no
gosto de todos. Utilizamos diversas técnicas, muitas cores e claro, risadas, afinal ninguém é de ferro e
o trabalho tem que trazer alegria e harmonia.
Cada um contribui na medida de suas possibilidades, mas o compromisso assumido deve ser cumprido com muita responsabilidade.
Estamos muito felizes com os resultados alcançados. Nossos bazares têm sido um sucesso e, cada
sucesso confirma que nossos esforços estão sendo recompensados, pois geram recursos para os pequeninos do Remanso Fraterno.
Buscando maior visibilidade, temos a Frater Oficina de Arte, nossa página no Facebook, onde
procuramos atualizar os voluntários sobre a evolução dos nossos trabalhos.
Além disso, ressaltamos que colaboradores são sempre bem-vindos e aquele que tiver interesse nos
encontra no endereço eletrônico: crismcc@gmail.com ou voluntarios@sef.org.br
Equipe Frater Oficina de Arte
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Resposta do “Teste a sua memória”: C)Para uma Vida Melhor na Terra

Endereço: Rua Passos da Pátria, 38
São Domingos - Niterói - Rio de Janeiro
CEP: 24210-240
Telefone: (21) 2717-8235
Fax: (21) 2722-2455
E-mail: sef@sef.org.br
Site: www.sef.org.br

Endereço: Rua Jean Valentteau Moulliac, 47
Várzea das Moças - Niterói - Rio de Janeiro
CEP: 24330-160
Telefone: (21) 2609-9930
E-mail: remanso@remansofraterno.org.br
Site: www.remansofraterno.org.br
Veja aqui como chegar ao Remanso

A venda de livros é empregada na obra
social Remanso Fraterno
Você ajuda ao comprar um livro da
Editora Fráter
Site: www.editorafrater.com.br

DOAÇÕES PARA O REMANSO FRATERNO
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 através do Paypal

Agência: 6173

1

Donate any amount through Paypal

2

Conta Corrente: 50848-9
CNPJ: 30.597.876/0001-28

Haz una doación a través PayPal

Favorecido: SEF - Sociedade Espírita Fraternidade

Faites un doun à travers PayPal

3
1- Reais / 2- Dollars / 3- Euros

Sites parceiros

Conselho Espírita do Estado
do Rio de Janeiro

A primeira WEBTV espírita
do mundo

1400 Khz - RJ - Brasil
A Emissora da Fraternidade. Colabore.

www.ceerj.org.br

www.tvcei.com

www.radioriodejaneiro.am.br
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