“A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!” Emmanuel
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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)
A SEF foi fundada em 4 de setembro de 1980
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01
de abril

Jesus, amor e tolerância
a: Gilda Pinto

08
de abril

Jesus, honra e justiça
a: Rosane Leite

15
de abril

Jesus, dever e alegria
: Pedro Paulo Legey Jr.

22
de abril

Evento no Teatro Municipal de Niterói
em benefício do Remanso Fraterno

29
de abril

Jesus, coragem e decisão
: José Mauro Callado
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‘Acolher é Transformar’ começa as
atividades de 2015
Com vinte famílias matriculadas entre os anos de
2013 a 2015, o projeto ‘Acolher é Transformar’ inicia o
ano de 2015 com pé direito
na Quadra Esportiva “Mazinho”, no Remanso Fraterno.
Após as boas vindas por
parte da equipe, a atividade de apresentação foi o “chicotinho queimado”, onde pais, responsáveis, filhos, voluntários e
técnicos voltaram a ser criança e a brincar de novo. As brincadeiras seguiram, com dinâmicas,
como “estrelinha”, que emocionou e fez pensar, possibilitando daí tirar rico material para ser
trabalhado durante todo 2015.
Após, as crianças ficaram na quadra brincando, enquanto seus responsáveis seguiram com
o assistente social e a psicóloga para um bate-papo mais reflexivo, em que aos participantes
foram apresentadas as diretrizes do Projeto Acolher é Transformar, conscientizando-os da importância da participação de cada família.
Ao final, foram distribuídas as camisas do Projeto e o passaporte de entrada no ônibus que
faz o transporte. O trabalho ocorre quinzenalmente.
Para os voluntários foi um dia de grande alegria, pois estavam ávidos para o retorno da convivência com as famílias e crianças. Para os técnicos, um início de ano que promete, a contar
pela riqueza do dia.Para as coordenadoras do trabalho, um ano que tem tudo para ser muito
produtivo e com resultados positivos se delineando. Vínculos fortalecidos na convivência.
Denise Monteiro
Diretora de Assistência Social
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Homenagem a Seu Mazinho

‘Não há na SEF pessoa que não tenha algo a falar da
participação do Mazinho na sua vida’

Vemos sempre, na sociedade, se prestar homenagens póstumas, mas nem sempre falamos às
pessoas da sua importância, enquanto estamos junto delas. Eu tive essa oportunidade, e disse a
ele, um dia quando lhe dei uma carona de volta de um dos nossos encontros na fazenda Recreio.
Quando nos conhecemos, eu era jovem e, por isso, recebi seu integral apoio. Era o ano de
1980, no seu final, na sede da antiga FEERJ, quando fui apresentado aos novos amigos que tinham
acabado de fundar a SEF. Desde o início sentimos uma afinidade recíproca, própria de irmãos
que se reencontram ou se encontram pela semelhança de propósitos de vida. Ele vibrou quando
me viu falar de Espiritismo nas primeiras vezes, me aconselhava em algum posicionamento que
não tinha sido adequado e várias vezes participamos juntos de atendimentos fraternos na SEF e
na residência das pessoas necessitadas de passes e de orientação. Assim, fui aprendendo muitas
coisas com quem tinha uma vasta experiência de vida, suprindo em muitas ocasiões o pai, já que
o meu pai biológico desencarnou quando eu tinha 20 anos. Nossa proximidade era tão grande
que a diferença de idade como que desaparecia, pois a relação era de irmãos fraternos, em verdade. Muitas vezes conversávamos sobre a SEF, sobre a Mocidade e dividíamos preocupações e
idealizávamos ações em prol da nossa Casa e da Doutrina.
Quando soube da sua desencarnação, senti uma saudade imediata, mas logo me recompus,
por saber que, pelos seus feitos na Terra, pela resignação com que enfrentava os problemas da
visão e as enfermidades do corpo em geral, estava, em verdade, se libertando.
Sua folha de serviços à Doutrina foi inegável e ele a amava com veneração.
A SEF era outra paixão da sua vida. Por isso, ia à instituição quase todos os dias da semana,
dirigia uma das reuniões mediúnicas e era expositor ativo e conselheiro permanente dos que o
buscavam. No Remanso, teve participação fundamental durante o longo período das obras que
foram dando ao nosso recanto a configuração atual.
Para falar de experiências e emoções de aproximadamente 30 anos de amizade, poucas pági-
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nas são insuficientes. Assim, concluo dizendo: Obrigado por tudo, Mazinho. Que Deus lhe abençoe e que você continue, “do outro lado”, a nos ajudar a levar a SEF e o Remanso adiante.
Marcos Alves
Diretor de Doutrina

O jovem e a quadra
“Ô Jovem!”. Quase sempre assim era o nosso cumprimento. E continuávamos: “bonita sua
camisa... A do senhor também é linda!”, imitando um comercial da década de 1980.
Embora Valdemar João da Silva, ou simplesmente Seu Mazinho, fosse sexagenário àquela época, sua jovialidade era flagrante e muito presente no seu jeito de agir. Mesclada com uma doçura
inigualável, com uma disposição para o trabalho e com ombros, boca e ouvidos sempre à disposição dos que o solicitavam. Algumas de suas características eram marcantes, dentre elas a vontade
de aprender, a determinação nas tarefas abraçadas e, sobretudo, a disciplina.
Era o amigo solidário que não guardava para si suas experiências de vida, seus aprendizados.
Compartilhava com os companheiros suas lutas, conquistas e mazelas. Tudo por um propósito
maior, educar.
Quando a querida Elaine me convidou para escrever um pouco sobre seu Mazinho, em um
primeiro momento, pensei: muito fácil. É só descrever as virtudes de um homem de Bem, elencadas no Evangelho Segundo o Espiritismo e estaria pronta a espinha dorsal do meu texto. Pois não
há como falarmos de seu Mazinho e não pensarmos em um Homem de Bem.
Mas e a quadra?
Nos nossos carnavais no Sítio do Walter e depois na Fazenda Recreio, durante nossas partidas
de futebol, sempre fazíamos uma brincadeira, chamar seu Mazinho e o nosso Raul para jogar. E
o pior é que Seu Mazinho sempre aceitava o convite e dizia que já estava indo, que ia se aquecer
primeiro ou outra “desculpa” que nos fazia sorrir.
E, por muitas vezes, enquanto jogávamos bola com essa categoria sofrível que O Pai nos proporcionou, avistávamos, sentado à beira da cozinha, lá na Fazenda Recreio, seu Mazinho se diver-
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tindo com nossas peladas futebolísticas, calmamente descascando e saboreando algumas laranjas
do pomar dos Beira.
Mas me ficou a questão. Se ele não era atleta, por que homenageá-lo em um local esportivo?
Pois afirmo que foi sábia a decisão de quem sugeriu seu nome para este local.
Seu Mazinho tinha diabetes, limitação de movimento em uma das pernas, enxergava muito
pouco e com tudo isso foi além! Não se fez de rogado diante das suas dificuldades.
Pois então... É numa quadra que se deve exercitar a força de vontade, a lealdade, a superação, o
respeito ao próximo, a solidariedade. Numa quadra de esportes se busca vencer limites, enfrentar
medos e inseguranças. Neste local se vive experiências com lágrimas de emoção e sorrisos.
E tudo isso se deve desenvolver com amor e disciplina. Portanto, que seja aqui também a nossa
homenagem ao Cristo, através de um dos trabalhadores da sua vinha, nosso querido Mazinho.
Robson Ribeiro
Voluntário da SEF

Uma vida dedicada ao Espiritismo
Um homem com o espírito iluminado!
Um capixaba que adotou Niterói como sua cidade de coração.
Uma cultura vastíssima! Uma educação ímpar!
A respeito do conhecimento e prática da caridade, era de notável particularidade.
Sempre fiel quanto à pontualidade nos seus compromissos.
Conhecia a Doutrina Espírita, como poucos.
Constituiu uma família que o tinha como bom exemplo de esposo, pai, avô e amigo.
Foi tesoureiro da primeira diretoria da Sociedade Espírita Fraternidade.
Funcionário da RFF (Rede Ferroviária Federal), ao se aposentar, se dedicou à SEF até os seus
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últimos minutos na Terra.
Deixou-nos aqui, no plano terrestre, quando ia para uma reunião na Instituição Espírita.
Acreditamos que onde esteja, no momento, estará com o pensamento sempre junto de nós.
Argemiro Rangel
Nota do InfoSef: Argemiro Rangel é o arquiteto responsável pela construção de nossa sede e do Remanso Fraterno

Waldemar João da Silva
Se vocês querem saber
Quem é esse nosso irmão,
Waldemar João da Silva,
Prestem, então, bem atenção.
Na verdade, por seu nome,
Quase ninguém o conhecia
Mas, quando falavam: MAZINHO
Logo, logo, se sabia!
Quando a SEF começou
Num lugar bem pequenino
MAZINHO já estava lá
Feliz, como um menino.
Sabia de coração, que essa Instituição,
Ia crescer, crescer, crescer...
E se hoje, ele é homenageado,
Fez muito por merecer.
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Participou de tudo um pouco,
Sempre com muita atenção.
Fazendo as atividades
Com amor, carinho e dedicação.
Tornou-se um grande amigo
Por suas palavras consoladoras
Por ajudar quem precisava
Por suas mãos trabalhadoras.
MAZINHO é o nosso exemplo na SEF
Da Sede ao Remanso Fraterno
Por isso é que o consideramos
O nosso amigo-irmão eterno!

Eliete Rangel

Acompanhe as novidades da SEF e
do Remanso pela internet
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Objetivando proporcionar um ensino de qualidade, em período integral, oferecendo também, 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.remansofraterno.org.br e faça parte desta história.
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Marque na agenda:
Nando Cordel faz show beneficente em Niterói
O Teatro Municipal de Niterói receberá o renomado cantor e compositor pernambucano,
Nando Cordel, autor de mais de 500 composições gravadas, inúmeras delas cantadas nas vozes de
outros artistas, tais como, Fafá de Belém, Chico Buarque, Zizi Possi, Maria Bethânia, Fagner, Luiz
Gonzaga, Dominguinhos. Quem não se lembra de uns de seus sucessos, ‘De volta para o meu
aconchego’, interpretada por Elba Ramalho?
O show beneficente “A Paz do Mundo Começa em Mim”, que também terá a participação
dos filhos e músicos, Cauã e Tauã Cordel, será realizado no dia 22 de Abril, às 19h, em prol da
nossa obra social Remanso Fraterno, situado no bairro Várzea das Moças, Niterói, e mantida
pela Sociedade Espírita Fraternidade, ambas fundadas por Raul Teixeira.
Toda renda arrecadada será gentilmente revertida para a manutenção do Núcleo Escolar
Professora Clélia Rocha, que atende diária e gratuitamente 230 crianças em tempo integral,
desde o ensino infantil até o primeiro segmento do ensino fundamental.

Raul Teixeira e Nando Cordel

As músicas ‘Paz pela paz’ e ‘Vamos aprender a amar’, ambas de sua autoria, têm sido cantadas em diversos acontecimentos sociais como, por exemplo, no Movimento Você e a Paz,
idealizado e mantido por Divaldo Franco e no III Congresso Espírita do Maranhão.
Compôs uma música linda em homenagem ao médium Chico Xavier, apresentada no 3º
Congresso Espírita Brasileiro, em Brasília-DF. Vale à pena ouvi-la, clique aqui.

Pág. 12 - Ed.35 - Abril de 2015

Agradecemos a divulgação deste informativo

INFOSEF

Em uma entrevista dada a um jornal local, Nando comentou sobre a sua relação com projetos sociais: “Nando, bastante conhecido pelas músicas que compõe, e que já foram temas de
novelas e minisséries, é muito envolvido em ações sociais – está, inclusive, à frente da ONG
Lar do Amanhã, voltada ao resgate de famílias carentes. ‘Não lembro bem quando comecei a ter
participação ativa em projetos sociais, mas lembro que minha mãe ensinava a gente a fazer o
bem e nos dava bons exemplos’, relata.”
No Lar do Amanhã, ele lidera atividades para crianças que estão em turmas do maternal ao
2º ano da educação infantil e do ensino fundamental. Há trabalhos direcionados a gestantes
e atendimentos médicos de todas as especialidades. No futuro, mais ações irão ampliar essa
“corrente do bem”, como ele chama. Entre elas, está a criação do Lar do Amor, uma extensão
da ONG, voltada ao acolhimento de idosos. Também há planos para o estabelecimento de um
centro educacional, que irá oferecer cursos profissionalizantes, atividades esportivas, musicais
e artesanais.
“A criação do Lar do Amanhã foi, sem dúvida, uma ponta de esperança na vida daquelas
pessoas”, comenta Nando. Segundo ele, a vontade de criar a ONG surgiu da identificação que
tem com crianças e adolescentes – o cantor tem sete filhos e muita experiência. Em uma viagem
a São Paulo, sentiu a vontade de abrir uma creche para cuidar de famílias carentes.
“É maravilhoso porque é um sonho realizado”, diz, sobre a sensação de ver o Lar do Amanhã
atingindo o objetivo a que se dispõe.”
“Acho que os ensinamentos que compartilhamos com as crianças, com os pais e com todos
que já passaram pelo Lar do Amanhã são as conquistas mais importantes para mim”.
É Parceiro da Associação Criança Cidadã, desde a fundação da ONG há 15 anos.
Contamos com sua colaboração também através da divulgação deste evento entre amigos e
parentes. Prestigiem esta noite que, certamente, será maravilhosa.

Elaine Dornellas
Voluntária
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Oficina de Trabalhos Manuais
nas atividades de Domingo
Aos domingos, das 8h às 10h, é oferecida a participação na Oficina de Trabalhos Manuais (OTM)
aos usuários que frequentam o Trabalho de Domingo, onde é transmitido o conhecimento de costura,
durante o período de atendimento pela equipe de voluntários da SEF.
Atualmente, essa oficina é composta de cinco orientadoras: Simone Miranda, Beth Fernandes, Lúcia
Rosette, Conceição Coutinho e Goreti Portugal e quatro “alunas”: Conceição, Kelly, Suzete e Cristina.
Durante esse horário, as usuárias recebem orientação para confecção de panos de prato, apropriando-se da técnica de “Patch Colagem”. O aprendizado ocorre de forma gradativa, em que semanalmente é
dada continuidade ao trabalho iniciado na semana anterior.
Acreditamos que, desse modo, pouco a pouco as alunas fixem melhor o aprendizado, tornando-se
independentes para confecção dos trabalhos de costura ensinados e gerando autonomia para esse ofício.
Os resultados desse trabalho têm sido observados em alguns eventos da SEF, como bazares e o Café
com Arte, onde a produção é exposta e vendida ao público. Parte da arrecadação das vendas se destina
às usuárias que confeccionam as peças na OTM e outra parte serve para a manutenção desses serviços
através de compra de materiais para reposição da oficina, tais como tecidos, linhas, agulhas e utensílios
e para a organização e melhor aproveitamento do espaço físico, além do conserto e manutenção de máquinas de costura.
Objetivamos ampliar a oferta dessa atividade, porém, com a falta dos que saibam ensinar as técnicas
da costura, as orientadoras abriram inscrição para voluntários que dominem outras técnicas dentro das
atividades manuais, como vagonite, ponto de cruz, tricô e crochê. Espera-se com isso enriquecer os trabalhos da costura, assim como formar novas equipes, capazes de absorver novos usuários interessados
nessa participação.
Também está entre os objetivos dessa oficina a captação de voluntários do sexo masculino, que saibam costurar, para que esse serviço também passe a ser oferecido aos usuários masculinos. São algumas
de nossas metas.
Simone Miranda
Voluntária
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As vicissitudes da vida
Todo espírita crê em Deus, na existência e sobrevivência da alma, na imortalidade do Espírito e na comunicação entre os dois planos da vida. Sendo assim é a partir desses princípios
básicos que buscamos aprofundar o conhecimento espírita. Não importa se o emissor da mensagem é encarnado ou desencarnado porque quando o estudioso do espiritismo inicia o seu
processo de aquisição do conhecimento, fixa-se mais ao conteúdo edificante da mensagem do
que ao seu autor. E assim, ao internalizar gradativamente o conhecimento espírita, promove a
sua autotransformação através de ações virtuosas em seu e em benefício do próximo.
Diante do exposto, reflitamos a respeito daquele que nos traz as informações - o emissor da
mensagem espírita. Este será sempre ou um ser encarnado ou um espírito. Essa certeza de que todos somos espíritos e que a única diferença entre os dois planos da vida é a nossa vestimenta carnal está comprovada, historicamente, através das manifestações inteligentes de todos os tempos.
Sabemos que até aqui não há novidades, já que somos estudiosos da doutrina e que esses
conhecimentos são básicos.
Mas, seguindo essa lógica, vamos pensar nos médiuns espíritas, os missionários, que têm
se dedicado à divulgação da doutrina e ao Movimento Espírita, sem esmorecimentos, vencendo toda sorte de vicissitudes, desgastando-se fisicamente em viagens e conferências por todo
o país e pelo mundo, somente afastando-se por motivos nobres e superiores à sua vontade e
determinação.
Citamos, como exemplo, o nosso querido Raul Teixeira, que há três anos e quatro meses
surpreendeu a comunidade espírita com a notícia de um AVC, quando pousava em Nova Iorque, onde iria proferir palestras.
Nós, que até então o reconhecíamos como um dos maiores conferencistas e sabíamos da sua
agenda repleta de convites para a divulgação do Espiritismo no Brasil e no mundo, certamente
sentimos sua falta e lamentamos profundamente a sua ausência nas tribunas, onde vinha abordando temas importantes e enriquecedores, com sua voz eloquente e vibrante, através da lógica e
de inúmeros exemplos que contribuíam para a nossa renovação íntima e crescimento doutrinário.
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Sabemos que nos dias atuais ele prossegue cuidando da saúde e que mesmo, impossibilitado de falar em público, tem comparecido, à medida do possível, aos ambientes espíritas
confirmando, através do seu exemplo, o quanto cada um de nós precisa estar preparado para
as vicissitudes da vida. Raul prossegue, dando sustentação às reuniões doutrinárias da casa e
trabalhando em prol do Espiritismo, sempre...
Felizmente e se o desejarmos, todos teremos acesso aos conteúdos doutrinários que foram
e nos são transmitidos por ele. São os livros da Fráter Editora; os vídeos contendo palestras
doutrinárias e disponibilizados no Youtube, em CDs, DVDs e porque não, até as antigas fitas-cassetes que compõe um acervo que deverá ser visitado e revisitado, sempre.
Que as nossas melhores vibrações, nossas orações diárias possam envolver Raul Teixeira em
agradecimento por tudo que nos tem ensinado,como também a Sociedade Espírita Fraternidade e o Remanso Fraterno.

Ana Lúcia São Thiago Martins
Voluntária

Você deseja ser um trabalhador voluntário em nossa instituição?
Precisamos de sua ajuda.
Acesse o site da SEF. Clique aqui
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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
Telefone: (21) 2717-8235
Fax: (21) 2722-2455
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
Banco Itaú - 341
Agência: 6173
Conta Corrente: 50848-9
CNPJ: 30.597.876/0001-28
Favorecido: SEF - Sociedade Espírita Fraternidade

Sites parceiros

Conselho Espírita do Estado
do Rio de Janeiro

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

www.ceerj.org.br

www.radioriodejaneiro.am.br

Equipe INFOSEF
Conselho editorial: Carlos Alberto Pereira e Alex Vieira

Reportagem: Júlia Mattos

Jornalista responsável: Ezna Dias Pinheiro

Diagramação: André Borba

Coordenação: Roberto Guima e Ana Lúcia São Thiago Martins

Divulgação: Odilia R. de Oliveira e Gabriel Spiegel

Revisão: Lucia Moysés

Contato: informativo@sef.org.br

