“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.
O Remanso Fraterno foi fundado em 20/03/1988.
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03
de junho

Jesus e insegurança
: Ivo Calado

10
de junho

Jesus, sofrimento e ingratidão
a: Tereza Goulart

17
de junho

Livre
: Julio Cesar Sá Roriz

24
de junho

O porvir e o nada
a: Larissa Chaves
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Raul Teixeira e juventude participam da
XVII Conferência Espírita do Paraná

Dos dias 13 a 15 de março foi realizada a XVII Conferência Estadual Espírita, promovida pela
Federação Espírita do Paraná - FEP. Contando com um público expressivo, pois a capacidade média do auditório é de cerca de 9.500 pessoas, os oradores abordaram temas voltados para a obra
O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que neste ano completa 150 anos de publicação da 1ª edição.
Como sempre ocorre, a FEP destinou um espaço para exposição dos livros da nossa Editora Fráter. Neste ano, com uma novidade: o lançamento da obra Todos Precisam de Paz na Alma, de
autoria do espírito Benedita Maria, psicografia do nosso irmão Raul Teixeira.
Outra nota importante ficou por conta da grande presença de jovens da nossa SEF e de amigos
de Curitiba, se revezando na venda livros em nosso stand e assistindo às palestras. Muito alegres
e motivados, interagindo com o público, foram importantes para as vendas dos nossos livros,
cujos recursos revertem para o atendimento das necessidades do Remanso Fraterno.
Não podemos deixar de mencionar o contributo da família Reis, Leila, Wilson e filhos, que
todos os anos assumem a responsabilidade pela organização do stand, armazenamento das obras
e vendas. Sempre incansáveis, nos emocionam com seu entusiasmo e dedicação.
Raul Teixeira esteve presente, como convidado, e em diversos momentos sentou-se ao lado
dos oradores para autografar as obras de sua lavra mediúnica.

Marcos Alves
Diretor de Doutrina
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Escolinha de Futsal no Remanso Fraterno

As crianças do 4º e 5º ano do Remanso Fraterno estão participando de uma escolinha de futebol de salão, com o nosso amigo e voluntário Ewaldo, toda terça e quinta das 14:20h às 15:30h.
Para melhorar as condições de treino, as crianças precisam de uniforme e sapatos apropriados. Temos um total de 48 crianças e já conseguimos 23 kits, mas ainda faltam 25 para que todos
possam fazer essa atividade com o equipamento necessário para maior desempenho e segurança.
Cada kit é composto por tênis, colete, short, meião e caneleira. Fizemos contato com a Casa do
Atleta, loja que fica na rua José Clemente, 34 – Centro – Niterói, e eles montaram o kit que custa
R$96,60. O atendente Jorge Estrela está pronto para orientar aqueles que puderem nos ajudar e
forem à loja.
Toda doação, de qualquer quantia, também é muito bem vinda para nos auxiliar nessa empreitada. Doações podem ser deixadas na secretaria da SEF aos cuidados de Ewaldo.
Muito obrigada a todos.

Julia Mattos
Voluntária
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Acolher é transformar

O dia 23 de maio de 2015 foi marcante para o Remanso Fraterno. Recebemos duas instituições
de peso para uma parceria que muitos benefícios farão aos nossos jovens.
O CIEE - Centro Integrado Empresa Escola fez inscrições para o Projeto Jovem Alerta, e 52
jovens de 14 a 24 anos foram matriculados para fazer o curso “A Caminho do Futuro”. Uma vez
por semana, durante três meses, os jovens terão atividades voltadas para o mundo do trabalho. Os
responsáveis participarão de uma reunião inicial para que o CIEE possa lhes passar as diretrizes
do curso. O projeto tem por finalidade inseri-los no mercado de trabalho, através de cursos, palestras e estágios e com isso deixá-los aptos para ser um jovem aprendiz ou estagiário de empresas
parceiras do CIEE.
Outro parceiro que
encantou a garotada foi
o Unicirco Marcos Frota, que levou uma equipe de jovens para fazer
belíssimas performances
circenses. O público ficou encantado e aplaudiu
muito. O projeto UNICIRCO – ARTE/EDUCAÇÃO & COMUNIDADE tem como principal objetivo a “democratização da cultura e a valorização das artes circenses brasileiras, promovendo a formação de jovens em situação de risco
para a inserção no mercado de trabalho e criando eventos culturais que promovam a defesa dos
direitos humanos, em especial da pessoa com deficiência”.
Foi emocionante. A galera gritava e aplaudia e não piscava. As mães e jovens vibraram mais
que os pequenos.
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Estiveram presentes 202 pessoas, em dois ônibus superlotados.
O dia começou com o salão do refeitório repleto para ouvir a palestra do CIEE. Muitos jovens
ex-alunos com seus responsáveis. Reencontramos muitas famílias bem do início do Remanso.
Posso dizer que foi um dos dias mais bonitos que vivi no Remanso.

Denise Monteiro
Voluntária

Acompanhe as novidades da SEF e
do Remanso pela internet

Pág. 8 - Ed.37 - Junho de 2015

Agradecemos a divulgação deste informativo

INFOSEF

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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3º Congresso Espírita do Distrito Federal
Nosso querido Raul Teixeira esteve em Brasília - DF, onde participou nos dias 17,18 e 19 de
abril , do 3º Congresso Espírita do Distrito Federal, realizado no Centro de Convenções Ulisses
Guimarães, pela Federação Espírita do DF (FEDF).
Participaram do evento os oradores Saulo César Silva, Simão Pedro, Neuza Zapponi e Alberto
Almeida, que desenvolveram suas palestras sobre o tema Evangelho: Fraternidade & Paz.
Presente a este evento estava a nossa Editora Fráter na venda de nossas obras, com uma equipe
de primeira linha coordenada pela voluntária Ana Maria Resende, Márcia Bardal e Gene Emrich,
que aconpanharam o médiun Raul Teixeira nos dias de autógrafo.

Raul Teixeira em Muriaé - MG
A Aliança Municipal Espírita de Muriaé, MG, promoveu um encontro com nosso Raul, naquela cidade, nos dias 2 e 3 de maio. Foram realizadas duas palestras no Centro Espírita Anjo
Gabriel, por nossa companheira Elizabeth Guimarães.
Raul foi recebido por Rogério Coelho, escritor e articulista espírita.
A venda de livros deu-se com a atuação dos companheiros Alex Vieira e Maurício dos Santos,
e foi um sucesso.
Confrades de cidades vizinhas como Leopoldina, Palma, Além Paraíba e Carangola compareceram para prestigiar o evento.
O livro “Todos Precisam de Paz na Alma”, mais novo lançamento da Editora Fráter foi o mais
procurado.
O Encontro ocorreu em clima de harmonia e fraternidade, proporcionando-nos boa oportunidade para divulgar o trabalho do Remanso Fraterno.
Foi uma alegria rever companheiros da Seara Espírita das terras mineiras.
Alex Vieira
Voluntário
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Trabalho de Domingo no Remanso Fraterno

No domingo de 29 de março os usuários do projeto “Trabalho de Domingo”, da SEF, foram acolhidos
no nosso Celeiro de Luzes, o Remanso Fraterno.
A magnífica Mata Atlântica com seus lindos e canoros pássaros, que nesse dia ainda era banhada por
um belo sol, envolvia todo o Remanso Fraterno. Nossos principais sentidos foram contemplados. Os
matizes das cores nos saltavam aos olhos, os gorjeios aos ouvidos e o perfume das flores o nosso olfato. O
paladar vinha da cozinha, onde os voluntários preparavam com muito amor o almoço. Absorvia-se uma
energia inexplicável; momentos de muita alegria e fraternidade.
Toda a equipe e, principalmente, os coordenadores, montaram especial logística para o transporte,
recepção no Remanso e para as atividades diversificadas, que sempre visam encantar a todos.
Muitos usuários se prontificaram a capinar a horta e também foram direcionados a outras
atividades e passeios.

Como sempre, apesar de ser no Remanso Fraterno, tão distante da nossa sede, nada falta: todos lancham ao chegar pela manhã, almoçam e bebem sucos. No final recebem pães e doces devidamente em-
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balados para viagem e pegam o ônibus para retorno ao ponto de encontro, na SEF.
Não podemos deixar de agradecer ao mestre Jesus, aos mentores espirituais da casa e aos fundadores,
por mais esta oportunidade de trabalho.
Roberto Guima
Voluntário

Aniversário do INFOSEF
Em maio de 2012 publicamos a 1ª edição do informativo da SEF. Confeccionamos a 36ª edição
em maio de 2015.
Como voluntários estamos felizes pela oportunidade de levarmos a cada canto do Brasil e do
mundo as diversas atividades da SEF e do Remanso Fraterno. Lembramos que apenas emolduramos de maneira singela as belas matérias enviadas pelos colaboradores.
Importante ressaltar que o INFOSEF é um registro histórico para futuras consultas; para pesquisas das nossas atividades, das nossas homenagens, das nossas inaugurações, dos nossos programas, das nossas campanhas, assim como das fotos das nossas crianças.
Todas as edições ficam no site da SEF e podem ser acessadas por todos e a qualquer momento.
É uma ferramenta de comunicação interna e externa, auxiliando na integração de todos, procurando propiciar um maior engajamento entre os atuais e os novos voluntários e colaboradores.
Aos leitores e colaboradores o nosso muito obrigado.
Fraternalmente.
Roberto Guima
Voluntário

Pág. 12 - Ed.37 - Junho de 2015

Agradecemos a divulgação deste informativo

INFOSEF

Pág. 13 - Ed. 37 - Junho de 2015

Agradecemos a divulgação deste informativo

INFOSEF

Evangelho e alegria
Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura.
Indubitavelmente, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o Cristianismo, em sua
essência, é a Revelação da Profunda Alegria do Céu entre as sombras da Terra.
A vinda do Mestre é precedida pela visitação do anjos.
Maria, jubilosa, conversa com um mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do Embaixador Celestial.
Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada
estrela.
Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente
materializado à frente deles, declarando-se portador das “notícias de grande alegria”
para todo o povo.
No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na Altura, glorificando o
Criador e exaltando a paz e a boa-vontade entre os homens.
Começam a reinar o contentamento e a esperança...
Mais tarde, o Mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os
júbilos da família.
Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para
a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em
pleno santuário da natureza.
Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação.
Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante.
Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações.
Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro.
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Mulheres e crianças acompanham-no, alegremente.
O Sermão da Montanha é o Hino das Bem-Aventuranças, suprimindo a aflição e
o desespero.
Por onde passa o Divino Amigo, estabelece-se o contentamento contagiante.
Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos.
O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou
desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo.
Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita.
Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida, através de prisma diferente.
Surge-lhe a Terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos.
Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira.
Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa.
Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna, e Lázaro,
que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal.
E, ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o Manancial da Vida Vitoriosa para o mundo inteiro, com o Sol da Ressurreição a irradiar-se
para a Humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos
sem-fim.

Emmanuel
Psicgrafia de Chico Xavier. Roteiro, lição n° 14.
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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
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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
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