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“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)
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06
de agosto

13
de agosto

20
de agosto

Fazer o bem sem ostentação
a: Elizabeth Guimarães

a: Angela Brum
Fora da caridade não há salvação

27
de agosto

: Pedro Paulo Legey
Honrar o vosso pai e a vossa mãe

: Robson Ribeiro
Não se pode servir a Deus e a Mamon
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Logo após fundar o Lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no Estado de São Paulo, viu-se 
D. Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo.

Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças, aqui e ali, em singelas 
atividades artísticas. Acordava almas. Comovia corações. E sustentava o laborioso período inicial da obra.

Desembarcando, certa noite, em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita. 
Apupos. Gritaria. Condenações.

D. Clélia, com o auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um 
moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra.

O golpe é violento. O sangue escorre. Mas a operosa servidora do bem procede como quem desco-
nhece o agressor. Medica-se depois.

Há espíritas devotados que surgem. D. Clélia demora-se por mais de uma semana, orando e servindo.
Acabava de atender a um doente em casa particular, quando entra senhora aflitíssima. É mãe. Tem 

o filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual.
D. Clélia não vacila. Corre ao encontro do enfermo, e surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira.
Febre alta. Inconsciência. A missionária desdobra-se em desvelo. Passes. Vigílias. Orações. Enfer-

magem carinhosa. Ao fim de seis dias, o doente está salvo.
Reconhece-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: - A 

senhora me perdoa?
Ela, contudo, disse apenas, com brandura:
- Deus te Abençoe, meu filho.
Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da Dou-

trina Espírita e, ainda hoje, onde se encontra é denodado batalhador do Evangelho.

Deus te abençoe

Fachada do Lar Anália Franco em São Manuel - SP

Hilário Silva
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro: O Espírito da Verdade.  Lição nº 06. Página 25.
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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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Domingo é dia de trabalho!

O Trabalho de Domingo (TD SEF) foi implantado no dia 31 de outubro de 1993, por orien-
tação de um Espírito Amigo da Instituição, comemorando, portanto, quase 21 anos de pro-
fícuos serviços a todos nós, voluntários, que usufruímos da oportunidade do trabalho, e aos 
usuários que frequentam a nossa Casa nos domingos pela manhã. 

A participação dos frequentadores, a cada um desses eventos, gira em torno de 65 adultos 
e cerca de oito crianças, tendo uma média de 24 voluntários que promovem as seguintes ativi-
dades: banho, distribuição de roupas, coleta de pães em padarias doadoras, seleção e ensaca-
mento destes, recepção aos usuários com café e biscoito, palestra para os adultos, aulas de al-
fabetização, trabalhos manuais, confecção de alimentos, limpeza do salão, das louças, talheres, 
panelas e a distribuição do almoço e suco. 

Em salas específicas, é oferecida a evangelização infantil, para os adultos a oficina de artes, 
e, quando necessário, 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. 

É um encontro fraterno, que procura, com a recepção calorosa, com respeito e carinho, 
apresentar um sorriso amigo aos companheiros, além de passar uma manhã agradável 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. 
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Lista de necessidades do Remanso

No dia 26 de julho, fomos brindados com a presença da Juliana, nossa amiga e voluntária 
da SEF em outras frentes de trabalho. Com bastante desenvoltura e competência, tendo como 
apoio dezenas de projeções fotográficas e filmes, a Dra. Juliana abordou os temas: doenças se-
xualmente transmissíveis, apresentando todos os métodos preventivos; abordou os métodos 
contraceptivos; falou sobre a gravidez responsável; e fez uma apresentação bem esclarecedora 
sobre os órgãos reprodutores (masculino e feminino), o momento da fecundação do óvulo 
entre outros. 

Houve espaço para perguntas e respostas e os companheiros tiraram dezenas de dúvidas 
com muito respeito e total atenção.

Esperamos que outras palestras como esta voltem a acontecer.
Como em todos os encontros, após o almoço, os usuários receberam pães variados embala-

dos para viagem. 
 Por Coordenação do Trabalho de Domingo

Gostaria de ler as edições anteriores do INFOSEF?

Acesse:

www.sef.org.br/infosef

Boa leitura!

http://www.sef.org.br/infosef/
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Núcleo participa do 
II Encontro Científico do PESET

A professora Silvane, do 5° ano do ensino fundamental, e a professora voluntária Angela Deise, 
participaram do II Encontro Científico do PESET – Parque Estadual da Serra da Tiririca, que aconte-
ceu nos dias 4 e 5 de junho, no Auditório do Instituto de Geociências da UFF – Universidade Federal 
Fluminense. Neste ano, o tema do II Encontro foi “A fauna e a flora do PESET – conservação e gestão”.

O encontro reuniu especialistas e pesquisadores dessa importante unidade de conservação, em 
cujas fímbrias situa-se o Remanso Fraterno. O NEPCR – Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha 
teve o seu trabalho selecionado no formato pôster abordando o tema: “Produção de um miniguia de 
árvores: olhares e percepções infantis sobre a Mata Atlântica”. 

 O objetivo desse trabalho de pesquisa realizado com os alunos do NEPCR foi conhecer, documen-
tar e preservar a flora da Mata Atlântica. 

No ano de 2013 tivemos a edição do primeiro miniguia de árvores representativas da Mata Atlân-
tica existentes no espaço do Remanso Fraterno. Foram descritos apenas sete árvores com desenhos 
ilustrativos realizados pelos próprios alunos do NEPCR.

O trabalho teve como resultados a manifestaçãode interesse dos organizadores do evento pela par-
ticipação do NEPCR no próximo encontro científico do Parque Estadual da Serra da Tiririca, visando 
o compartilhamento da experiência da produção do miniguia de árvores do Remanso Fraterno, e um 
convite para a realização de futuros projetos em parceria entre os professores do NEPCR e professores 
e pesquisadores da área de conservação ambiental do referido parque.

Equipe do Núcleo

Algumas páginas do miniguia poduzido:
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Como surgiu o Espiritismo? Quais são os princípios básicos da Doutrina? Quem foi Allan 
Kardec? Foram essas as questões que fiz quando cheguei à SEF– Sociedade Espírita Fraterni-
dade, em fevereiro de 1988. 

A primeira palestra que assisti foi a do saudoso Luiz Carlos da Veiga, com o tema Deus.  
Fiquei supercuriosa para conhecer mais sobre essa Doutrina. Hoje, são 26 anos com a mesma 
empolgação e vontade de conhecimento. 

Havia um Grupo de Estudos para iniciantes, para aqueles que nunca ouviram falar “dessas 
coisas” ou aqueles que chegavam pela primeira vez em nossa casa. Tenho saudade dessa época. 

Um dia falei com o Pedro Paulo, um dos coordenadores do atual grupo de terça-feira: “Gos-
taria que as pessoas que chegam à SEF tivessem a mesma oportunidade que eu tive de ter um 
grupo de estudos com os ensinamentos básicos da Doutrina Espírita”. Ele disse que também era 
um desejo seu e do Marcos Alves (Marquinho). Propusemo-nos a criar novamente esse grupo, 
lembrando os acontecimentos que precederam à codificação, o codificador e os princípios bá-
sicos da doutrina espírita. Constatamos que poderíamos fazer 20 estudos, iniciando em julho 
e terminando antes das festividades de final de ano. Elaboramos um anúncio para convidar a 
todos que desejassem conhecer e/ou relembrar os ensinamentos. As inscrições foram chegan-
do aos poucos.

No dia 15 de julho passado iniciamos o grupo. Foi muito bom, saímos felizes. Havia gente 
que já conhecia a doutrina, alguns trabalhadores antigos da casa, pessoas que estão com sede 
de conhecimento e que vieram de outras religiões. Todos com vontade de estudar.

Sabe o que mais é empolgante em um grupo de estudos? É você trazer o assunto, trabalhar e 
deixar aquele gostinho para a pessoa continuar o estudo em casa; ampliar seus conhecimentos. 
Estamos empolgados com o novo grupo.

Agradecemos a Deus e aos bons espíritos a oportunidade de participarmos de mais um tra-
balho em nossa querida SEF.

Orem por nós!

Maria do Rosário Lacerda

Novo grupo de estudos na SEF
Desde o mês passado, a SEF tem novo horário de estudos para quem quer aprender ou relembrar os

princípios básicos do Espiritismo
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Novidades da Editora Fráter

Horripilante a angústia do futuro,
Dúvida atroz que gera estresse agudo,
Diante da qual se indaga o homem mudo:
Será o porvir um céu ou vil monturo?

Ó dúvida que nos põe em apuro!
Agruras com semblante carrancudo...
O homem pensando o seu pensar miúdo...
Asfixia e a carência de ar mais puro...
Contudo, ainda não cabe pessimismo.
As leis de Deus nos falam de otimismo,
Instrumento que nos traz a esperança.
Nosso dever é fugir desse abismo,
E em vez do mal, do horror, do terrorismo,
Investir na educação da criança.

Jacy Pacheco
Psicografia de Raul Teixeira, em 04.03.2009, na Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói - RJ

Pense na criança
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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

Agência: 6173

Conta Corrente: 50848-9

CNPJ: 30.597.876/0001-28

Favorecido: SEF - Sociedade Espírita Fraternidade

Doe qualquer valor através do Paypal

Donate any amount through Paypal

Haz una doación a través PayPal

Faites un doun à travers PayPal

Sites parceiros

Conselho Espírita do Estado 
do Rio de Janeiro

www.ceerj.org.br

A primeira WEBTV espírita 
do mundo

www.tvcei.com

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

www.radioriodejaneiro.am.br

Equipe INFOSEF

Conselho editorial: Carlos Alberto Pereira e Alex Vieira
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Coordenação: Roberto Guima e Ana Lúcia São Thiago Martins
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