“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 de março de 1988.
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INFOSEF entrevista Raul Teixeira
No dia 18/10, domingo, uma iniciativa do bem mobilizou diversos centros espíritas em Niterói. Frequentadores de várias casas e o público em geral se encontraram no 1º Feirão Beneficente Pró Remanso Fraterno, que
ocorreu no Centro Educacional de Niterói. Durante todo
o dia, atividades como apresentações musicais e autógrafos de livros entreteram os visitantes no local. O orador
Raul Teixeira, na ocasião, externou uma mensagem de
agradecimento a todos que contribuíram para o sucesso
do evento.
Qual é o seu sentimento em relação a tudo o que
está acontecendo hoje no Feirão?
Meu sentimento é de gratidão a Deus, porque todo o povo que colabora com a SEF e colabora
com o Remanso é uma benção de Deus. Eu quero rogar a Deus por vocês. Eu quero rogar saúde,
paz e alegria.
Qual é a importância desse evento, na sua opinião, para o Remanso Fraterno?
Para o Remanso Fraterno é uma benção, porque ele precisa disso, as crianças precisam disso,
as professoras, a direção precisa disso, porque as crianças não têm dono, elas são da cidade inteira;
porque essas crianças são uma benção que Jesus mandou para o Remanso. Para mim, essa festa
de fraternidade é uma beleza para nós e beleza para o Remanso.
Você poderia deixar uma mensagem para os organizadores do evento e para as casas espíritas participantes?
Olha, a todos que colaboram para esse evento, eu quero dizer que oro a Deus por vocês, e peço
a Jesus força, muita força, para a vida de vocês! Muito obrigado!
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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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Depoimentos sobre o 1º Feirão
Sra. Jatiacy Alves Ferreira
Dona Jatiacy Alves Ferreira reside em Duque de Caxias/RJ e é frequentadora do Centro Espírita
André Luiz, na Rua Jiquibá, 139, no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.
Foi neste Centro Espírita que ela aprendeu a produzir os cintos e as bolsas que expôs na sua barraquinha no Feirão.
O que a motivou a participar do evento – segundo ela, que nos concedeu esta entrevista – foi a cura
de um câncer, no Centro Espírita André Luiz. Acrescenta a Senhora Jatiacy que gostou muito e que
gostaria de participar de todos os futuros feirões.

Sr. Jurandyr S. Paulo
No depoimento dado a respeito da sua participação no Feirão Pró Remanso Fraterno, o Sr. Jurandyr
S. Paulo, diretor da Casa das Ferramentas, afirmou ter sido uma experiência ímpar já que nunca tivera a
oportunidade de participar de eventos como esse.
Ele diz que teve a alegria de verificar a fraternidade reinante no ambiente. Por ser uma pessoa muito
envolvida nos negócios em Niterói, diz o Sr. Jurandir que teve oportunidade de abraçar muitos amigos
sem ter a ideia de que teria essa satisfação. Ele imaginou que ficaria como um peixe fora d’agua, mas ficou
positivamente surpreso ao encontrar tantos amigos.
“Particularmente, já houvera comentado o fato com o diretor Sr. Nicolau, que doou uma série de ferramentas para venda, cujos resultados foram doados integralmente, a título de cooperação com as obras
assistenciais do Remanso Fraterno”, conta Sr. Jurandir.
Ele ficou “por demais feliz” e deseja participar do próximo evento.
Em seu depoimento, o Sr. Jurandir fala, ainda, direto à companheira Ana Lúcia sobre suas observações e sugestões:
“Ana Lucia, acredito que muitos dos participantes que estiveram gerenciando as vendas dos produtos
expostos não conhecem pessoalmente as obras assistenciais do Remanso Fraterno. A minha sugestão é
promover uma caravana com esses heróis anônimos até ao Remanso para, pessoalmente, identificarem-se com as atividades in loco.

Pág. 6 - Ed. 42 - Novembro de 2015

Agradecemos a divulgação deste informativo

INFOSEF

Estou pronto a colaborar com a viagem até ao local, para conduzir as pessoas que eventualmente não
tenham condução, e também sugiro que cada visitante seja portador de uma oferta de algo que seja uma
necessidade premente da Instituição.
Essas impressões são minhas, mas também reflete a posição da direção da Casa das Ferramentas.”
E termina o seu depoimento desejando muita paz e sucesso para os futuros eventos dessa natureza.

Sra. Dora Alves
Para adoçar ainda mais o paladar de todos os presentes, o Feirão Pró Remanso Fraterno foi brindado com a participação da padaria Nova Olinda, estabelecida no tradicional bairro do Méier, na cidade
do Rio de Janeiro.
Há alguns anos esta padaria vem participando dos feirões organizados no Colégio Militar do Rio de
Janeiro, nas palestras do Divaldo Franco. Em homenagem ao tribuno baiano, nesses eventos, a padaria
passa a utilizar o nome de Mini-padaria Ana Franco, em homenagem à mãe de Divaldo Franco.
A Sra. Dora Alves, que nos concedeu esta entrevista, informou que gostou muito do feirão e que
espera ser sempre convidada para colaborar com o Remanso Fraterno.
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Centro Espírita Casa de Caridade Aureliano
Nós, da Casa de Aureliano, tivemos um imenso prazer em participar do Feirão Pró Remanso Fraterno.
Foi um evento que primou pela organização e alegria e deu a todos nós a oportunidade, não só de
colaborar com essa linda obra caritativa, como também favorecer o intercâmbio entre os tarefeiros de
casas variadas, fortalecendo antigos vínculos e criando outros.
Ficamos felizes em ver a colaboração fraterna entre as casas presentes e o empenho para a continuidade dessa obra cristã.
Que Deus mantenha a todos em sua Luz.

Centro Espírita Emmanuel
O Centro Espírita Emmanuel - CEEM sentiu-se motivado a participar desse movimento de solidariedade em benefício do Remanso Fraterno, por tudo que essa instituição representa com sua obra assistencial em benefício de crianças em risco social. Além disso, a união das casas espíritas em eventos
desse tipo fortalecem-nas no seu dia a dia, pela possibilidade de estreitar o intercâmbio institucional e
doutrinário entre elas, o que significaria em plano maior, ajudar a fortalecer a missão do Brasil como
pátria do Evangelho. A motivação se reforça também pelos laços que nos unem, pois acompanhamos
de perto o trabalho e as necessidades da escola, através de voluntários comuns ao CEEM e à escola.
Nossa avaliação sobre o evento foi a melhor possível, tendo transcorrido em clima de tranquilidade
e organização, revelando o espírito de fraternidade presente, e com os objetivos de ajuda material claramente sendo atingidos. Os organizadores podem contar com o CEEM nos próximos eventos, pois
sempre será mais uma oportunidade de nos ajudar ajudando ao próximo.
Sobre a participação do CEEM no evento, assim como já fazemos há dois anos em outras oportunidades, participamos com a venda de pinturas e esculturas doadas através do Movimento de Arte Fraterna - MAF, ao qual coordenamos junto a várias casas espíritas, tais como o Centro Espírita Regeneração, da Sociedade Espírita Joanna de Ângelis, a Casa de Pedro, o Grupo Espírita Valentina Miranda,
Centro Espírita Emmanuel e o Centro Espírita Roberto Amaro Lima Barros; este último aderiu à ideia
no próprio evento disponibilizando algumas pictografias do médium Coaraci Dias.
Um dos objetivos do MAF é promover o acesso à Arte por pessoas que muitas vezes não têm esta
possibilidade, já que as obras que nos foram doadas têm seu preço fixado no evento por valor não
comercial. A importância de estimular o desenvolvimento da sensibilidade tanto para quem faz como
para quem aprecia está resumida no trecho do livro Quem é o Cristo? na psicografia de Raul Teixeira
pelo Espírito Francisco de Paula Vítor: “O artista sensível precisa saber que lhe cumpre a tarefa de ajudar o Criador a sensibilizar as almas para que elas aprendam a integrar-se à Natureza, desenvolvendo
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emoção e alegria”.
Como impressões finais sobre nossa participação, podemos ilustrar através de uma poesia que registra o momento do (re)encontro de uma tela com seu novo dono comprador no evento:
A Pintura
Não sei dizer bem,
se foi o movimento das cores
ou o aroma das flores.
Motivo.
Não sei dizer bem,
se foi a imprecisão das formas
ou a sugestão do desejo.
Estilo.
Não sei dizer bem,
se foi a pincelada das tintas
ou os pés na grama.
Textura.
Não sei dizer bem,
se foi a sombra das árvores
ou o brilho do olhar.
Luz.
Não sei dizer bem,
se foi a surpresa do novo
ou encontrar parte de si,
desconhecida.
Emoção.
Não sei dizer bem,
se foi o primeiro a chegar
ou o único a sentir.
Não sei dizer bem,
se é algo que o fez maior
ou o fez mais uno.
Sei dizer,
que estive presente
naquelas conversas de tintas
entre as almas em cores.
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Mas não sei dizer bem,
em como ser dono de algo
se também faz parte do outro.
Fernando Swami Thomas Martins
Coordenador do MAF

Casa Maria de Magdala
O público espírita e não espírita demonstrou que a iniciativa do João Luiz Pessôa, do SEJA, veio ao encontro do seu anseio, prestigiando com a sua presença e com o desejo de colaborar com o Remanso Fraterno no desenvolvimento de suas atividades.
Mais uma vez, as casas e grupos espíritas do RJ, demonstraram o sentimento de solidariedade que permeia as suas relações.
O Feirão também possibilitou que os espíritas, saudosos de reencontrar o amigo Raul Teixeira, pudessem demonstrar o respeito, o afeto e a sua alegria em revê-lo.
Parabéns por mais uma iniciativa de união em favor do nosso próximo.
Doralice Cavalcanti
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O Flu Entrevista abre espaço para o Feirão
Beneficente Pró Remanso Fraterno
Maiores informações sobre o trabalho realizado pela SEF e a proposta do Feirão Beneficente
podem ser obtidas através dos links enviados pelo repórter Alan Leites que, de forma brilhante e objetiva, entrevistou os nossos irmãos João Luiz Pessôa - organizador do evento e Teresa
Campos de São Thiago - diretora do Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha.
Para assistir ao material, acesse os links abaixo:
Bloco 1: https://www.youtube.com/watch?v=g8DupW2pJ2o
Bloco 2: https://www.youtube.com/watch?v=Ur0eTn8Dj_U

Acompanhe as novidades da SEF e
do Remanso pela internet
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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
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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