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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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de dezembro

24
de dezembro

 Livre
a: Darcy Neves Moreira (USERJ)

a: Wanda Calado
Desafios da vida

31
de dezembro

: Marcelo Ferreira
Maria de Nazaré

a: Graça Fernandes
Ilumine suas horas
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Considerando a importância de promover os meios para que a família e a Casa Espírita 
exerçam uma ação evangelizadora conjunta no desenvolvimento do homem de bem, no dia 13 
de dezembro, a equipe de Evangelização Infantil da SEF promoveu um encontro de pais, filhos 
e evangelizadores como atividade de encerramento do ano de 2014.

O objetivo foi compartilhar com os pais o valor das atividades da Evangelização, conscien-
tizando-os sobre a importância desse trabalho na formação moral da criança.

Durante o encontro foi proposta uma dinâmica com o tema central humildade, no qual 
todos puderam vivenciar, através de uma atividade divertida e em um ambiente evangelizador, 
essa virtude tão necessária.

Foi uma tarde prazerosa com muita diversão e integração entre pais, filhos e evangelizado-
res, de forma lúdica, estimulando a participação da família no trabalho de evangelização da 
Casa Espírita.

Venha conhecer a nossa Evangelização. Ela se realiza aos sábados, das 15h às 16h30, para 
crianças na faixa etária de 3 a 12 anos.

Catia Horta

Coordenadora da Evangelização Infantil da SEF

Encerramento da Evangelização

Maria de Nazaré

Com encontro descontraído, a Evangelização Infantil finaliza as atividades 
do ano enaltecendo a humildade

“Pode-se considerar como missão a paternidade?
(...)Deus colocou o filho sob tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem...”

(O Livro dos Espíritos, pergunta 582)
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Alunos do 5º ano: vida que segue

Mais uma turma de alunos do 5º ano do ensino fundamental se despede do Núcleo Educa-
cional Profª Clelia Rocha, embora não estejam se despedindo do Remanso Fraterno, pois com 
muito carinho serão aguardados, em 2015, pelo pessoal do Projeto Acolher é Transformar. 

Três vezes por semana, os ex-alunos voltam ao Remanso Fraterno no contraturno de suas 
escolas novas, para participar das atividades especialmente preparadas para eles pela equipe 
do Projeto. 

Para a equipe do Núcleo, fica a sensação de dever cumprido e a esperança de que cada um 
deles tenha como norte em sua vida os exemplos e ensinamentos aqui recebidos e o desejo 
forte de que sejam capazes, através do estudo e do trabalho, de construir um futuro saudável.

Mesmo sabendo que tornaremos a nos ver em 2015, a festinha de despedida foi marcada 
pela emoção, com a bela apresentação dos alunos e mostra dos trabalhos feitos durante o ano, 
sendo abertas pelo gostoso café da manhã preparado com amor pela equipe da cozinha.

Teresa Campos de São Thiago

Diretora do Núcleo Profª Clelia Rocha
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Objetivando proporcionar um ensino de qualidade, em período integral, oferecendo tam-
bém, gratuitamente: 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.reman-
sofraterno.org.br e faça parte desta história.

http://www.remansofraterno.org.br
http://www.remansofraterno.org.br
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Fonoaudióloga visita o Núcleo

Nos intervalos entre uma atividade e outra, os alunos do 1º ano do ensino fundamental da 
professora Giseli gostam muito de ficar no Cantinho da Leitura. 

Nesse ano, quando constatou que eles liam 
muitos gibis da Turma da Mônica, ela percebeu 
que poderia fazer um trabalho a partir do inte-
resse gerado pelas histórias e personagens. Os 
alunos discutiram nas rodinhas sobre as situações 
apresentadas, fizeram bonecos representando o 
próprio Maurício de Sousa e alguns membros da 
Turma da Mônica e produziram belos desenhos 
e textos simples. 

Um dos resultados do trabalho foi o de despertar a curiosidade da turma sobre a fala do 
personagem Cebolinha: queriam saber o motivo que o leva a trocar o R pelo L.

A professora Giseli teve então a ideia de chamar uma fonoaudióloga que, por sua vez, havia 
sido sua mestra, a Giselle Vairo, atualmente professora das Faculdades Maria Thereza – FAMA-
TH.

Ao chegar, Giselle Vairo encontrou as crianças aguardando ansiosamente por ela, cada 
criança com a sua pergunta escrita e todo o grupo já organizado em rodinha para conversarem 
sobre a fala do Cebolinha. Houve muitas perguntas e muita satisfação com as novas descober-
tas e conhecimentos. A fonoaudióloga, além de esclarecer para as crianças que o personagem 
Cebolinha não tinha “língua presa”, falou sobre a importância da mastigação dos alimentos, da 
escovação da língua e fez alguns exercícios que podem ajudar na pronúncia de algumas pala-
vras. O final foi muito interessante, pois a alegria deles transbordou em abração coletivo, todos 
querendo ficar bem juntinhos da fonoaudióloga.

Giselle disse estar encantada com o trabalho desenvolvido pelo Remanso Fraterno e com os 
próprios alunos.

Saiu do Núcleo levando com ela o nosso convite para que volte sempre!

Teresa Campos de São Thiago

Diretora do Núcleo Profª Clelia Rocha
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AUXÍLIOS ANTECIPADOS

Cultiva a afabilidade nas áreas do relacionamento com os outros, lembrando a experiência 
do lavrador que sabe, por antecipação a espécie de frutos que colherá por viver conscientizado, 
quanto às particularidades da sementeira.

Não te permitas a fuga de situações que se te afigurem desagradáveis.

Os contatos sociais não se destinam unicamente à lavoura afetiva, em que o salário da com-
preensão assegura o incentivo ao trabalho e a alegria de viver.

Observa os ensinamentos da vida nas aulas do cotidiano...

Aquele amigo que te parece menos simpático e que habitualmente suportas, tão só atenden-
do a princípios de educação, será provavelmente, em dias breves, o chefe da repartição de cujo 
favor talvez dependas futuramente.

Certo companheiro que consideras portador de maneiras estouvadas será provavelmente o 
irmão que, em momento oportuno, te arrancará de crises amargas.

A mulher em cuja presença anotas hoje vários defeitos, possivelmente, amanhã te surgirá na 
condição de enfermeira prestimosa, amparando-te os seres queridos.

A jovem extrovertida, cujas maneiras agora censuras, talvez depois te apareça por alguém 
que se te incorpora à família, erigindo-se no apoio de teus dias, em tempos de provação.

Não condenes pessoa alguma.

Somos todos irmãos, ante a Providência Divina, interligados no trabalho do dia-a-dia, em 
função de nosso aperfeiçoamento mútuo.

Aprende a sorrir, servindo sempre.

Hoje, pode ser o teu dia de suportar.

Amanhã, no entanto, precisarás dessa ou daquela pessoa considerada difícil que te tolere em 
momento infeliz.

Agora é o teu instante de algo ofertar, a benefício de alguém.

Depois, no entanto, surgirá, talvez sem que esperes, o teu momento de receber.

Emmanuel

Mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier. Livro: Amigo. Lição 03, pág. 27.
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Surpresas na manhã ensolarada

Uma surpresa aguardava por todos nós, no Remanso Fraterno, quando chegamos bem 
cedinho, em um desses dias lindos com que a natureza nos brinda constantemente.

Um ouriço-cacheiro estava bem na rampa da subida, com os olhinhos abertos e comendo 
um pedaço de jaca, daquela jaqueira frondosa, carregadinha de frutos, que fica na entrada.

É um animal muito lindinho, mas quem é que teve coragem de tirar foto bem de perto? 
Cada vez que alguém se aproximava, ele se “ouriçava” todo!

Como é um animal de hábitos noturnos, acreditamos que tenha caído de uma das árvores 
e ali tenha ficado quietinho (depois de acabar de comer o pedacinho de jaca) esperando o 
anoitecer. No dia seguinte, não estava mais lá!

Como se não bastasse, um gambazinho também esteve nos visitando, demonstrando boa 
adaptabilidade, deixando-nos chegar perto, embora muito desconfiado.

Cenas como esta nos levam a cuidar cada vez mais da natureza – lar de tantos animais.

Teresa Campos São Thiago
Diretora do Núcleo Clelia Rocha
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Tens coragem de mudar-te?

No mundo, amiúde te vês assinalado por conflitos variáveis, em função dos pa-
drões de comportamento que adotas para a tua rota humana.

É comum que não costumes desenvolver as reflexões, procurando conhecer-te 
um pouco melhor.

É comum que copies modelos do mundo, que te entusiasmam por algum tempo, 
sem que analises as consequências desses modos comportamentais, relativamente 
à realidade espiritual em que te achas mergulhado.

Parece que não dás importância para o próprio crescimento, para o próprio pro-
gresso.

Será que imaginas que os teus equívocos sejam menos equívocos que os dos teus 
irmãos?

Será que supões que, embora o tempo passe para todos, não passará do mesmo 
modo para ti?

Será que admites que a severidade das leis da consciência atinge somente a cons-
ciência dos outros?

Urge que a alma em estágio de progresso na Terra aprenda a superar o disfarçado 
egoísmo, demandando estradas de inadiável renovação, deixando para trás a infân-
cia, para galgar a adultidade espiritual que não deve mais ser procrastinada.

Porventura, tens coragem para te modificares, para melhor?

Se constatas positivamente, é tempo de te confiares aos empreendimentos do 
bem, onde quer que estejas, esforçando-te para superar os óbices, aplicando-te a 
converter sombras em claridade, certo de que contas com a feliz assistência dos 
Prepostos do Cristo, dessa falange de bondosos Guias que derramam sobre a tua 
vida, por amor a Jesus, as sublimes energias que te capacitarão a seguir adiante, 
modificando todos os teus hábitos danosos, em qualquer área da tua existência, 
começando dos que te pareçam mais fáceis de serem derrotados, enquanto con-
quistas forças novas para alcandorares-te aos topos luminosos da harmonia íntima.

Camilo

Mensagem psicografada pelo médium José Raul Teixeira.
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Estudantes do Colégio Laplace entregam 
donativos ao Remanso 

No início de dezembro, um grupo de jovens estudantes do Colégio Laplace, da Região 
Oceânica de Niterói, acompanhados de professoras e coordenadoras, esteve no Remanso 
Fraterno em agradável visita aos nossos alunos, com o objetivo de entregar brinquedos, ma-
terial de higiene e roupas que arrecadaram durante um projeto de solidariedade desenvolvi-
do naquela escola. 

Chegaram cedo e visitaram o Núcleo, tendo sido con-
vidados pelos alunos do 3º ano do fundamental, da pro-
fessora Yara, a conhecer uma das trilhas interpretativas 
abertas pelos alunos com o Grupo AMAR, ligado à edu-
cação ambiental. 

Ao final, ainda participaram do nosso almoço, provan-
do e aprovando a gostosa comida preparada pela equipe 
da cozinha. 

Iniciativas como essas são sempre bem vindas, pois oferecem oportunidade de ricas tro-
cas de vivências entre crianças e adolescentes.

Teresa Campos São Thiago

Diretora do Núcleo Profª Clelia Rocha

Acompanhe as novidades da SEF e 
do Remanso pela internet

http://www.sef.org.br/receba-nosso-boletim-de-noticias/
https://www.facebook.com/remansofraterno
https://www.facebook.com/SociedadeEspiritaFraternidadeSEF


Pág. 12  - Ed.32 - Janeiro de 2015                        Agradecemos a divulgação deste informativo                    INFOSEF

DOAÇÕES PARA O REMANSO FRATERNO

Sites parceiros

Bazar beneficente em prol do Remanso
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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
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