“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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Passeio ao Pão de Açúcar
As turmas do terceiro e do quinto ano do ensino fundamental receberam um convite muito especial. O setor de marketing do Pão de Açúcar nos convidou para visitarmos um dos mais
famosos pontos turísticos do Rio de Janeiro e juntos comemorar
o Dia Nacional da Alegria.
Com muita animação, as turmas partiram na manhã ensolarada da quarta-feira, 13 de abril, para um passeio que ficará para
sempre na memória de nossas crianças. A visita contou com viagem de bondinho, apreciação do Museu do Pão de Açúcar e da
bela vista da cidade maravilhosa.
Nossa manhã terminou com um delicioso lanche oferecido
pelo Rei do Mate.
Sem dúvida alguma o Dia Nacional da Alegria, no Pão de Açúcar, foi comemorado com muito
entusiasmo pelos queridos alunos do Remanso Fraterno.
Patrícia Carvalho
Diretora Pedagógica
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Xô Mosquito
Cansados dos males que o mosquito aedes aegypti tem trazidos para a população em geral e para as
próprias crianças, os alunos do Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha desenvolveram um projeto
nomeado Xô mosquito!, através do qual as crianças aprenderam como se livrar dos focos desses insetos
que tanto têm prejudicado o dia a dia das nossas famílias.
Como culminância deste projeto, decidiram, com suas professoras, que deveriam levar aquilo que
aprenderam a outras pessoas, para que também pudessem se prevenir de doenças tão graves como o zika,
a dengue e o chikungunya. Foi aí que surgiu a ideia de fazermos uma passeata para alertar aos moradores do entorno de nossa escola para cuidarem do ambiente em que vivem, a fim de não permitir que os
mosquitos se proliferem.

A passeata aconteceu no dia 8 de abril, às 8h e contou com a presença dos 120 alunos do ensino fundamental, além dos educadores que acompanharam as crianças nessa missão. Como nossa escola fica
em Várzea das Moças, numa reserva florestal, a mais ou menos dois km da estrada principal, marcamos
com os alunos um ponto de encontro no centro do bairro e seguimos, a partir daí, em passeata até a escola.
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Com cartazes, adereços, panfletos explicativos
e muita animação a garotada chamou a atenção de
todos que por ali passavam. Muitas dúvidas foram
sanadas; lixos que poderiam virar foco do mosquito
foram recolhidos.
A animação perpassou as nossas crianças, em
todos os momentos daquele exercício de cidadania,
naquela manhã, tornando-os mais conscientes do
seu papel junto à comunidade em que vivem.
		

Patrícia Carvalho
Diretora Pedagógica
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A Mediunidade
Aconchegados no Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, em Angra dos Reis, na manhã
de domingo, 17 de abril, para ouvir Paulo Eduardo, em palestra sobre A Mediunidade, com
base no livro Correnteza de Luz, os companheiros das casas espíritas, que compõem o 25º CEU
RJ, homenagearam o médium Raul Teixeira.
Entre canções e as vozes das crianças, a gratidão ao amigo pelo seu trabalho incansável de
divulgação da lúcida mensagem espírita tomou forma num abraço, que a todos comoveu.
Mauricio dos Santos
Voluntário

Evangelizandos em ação
As crianças da Evangelização de sábado, da Sede da SEF (Sociedade Espírita Fraternidade),
deram uma aula de solidariedade no domingo, 10 de abril, no Jardim Alcântara, em São Gonçalo.
Convidados a irem com seus pais e evangelizadores ao bairro castigado pelas fortes chuvas
na cidade, eles tiveram a oportunidade de ajudar moradores que perderam móveis, alimentos, eletrodomésticos e roupas, dentre outros bens. As três turmas, que incluem pequenos de
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três anos a pré-adolescentes de 13, arrecadaram
garrafas de água mineral, arroz, feijão, leite em
pó, fraldas e colchonetes, durante uma semana,
para então distribuir entre a população local.
A ideia da atividade surgiu numa conversa
entre a coordenadora da evangelização de sábado, Gabriela Roçadas e sua funcionária, que
mora na região:
“”Quando Cleonice, que trabalha comigo, relatou o que tinha acontecido em São Gonçalo, lembrei do nosso programa deste ano em
sala de aula na SEF, que tem como tema central
Francisco de Assis. Pensei em como ia ser bacana envolver todos nesse clima de fraternidade”,conta a voluntária.
O objetivo foi alcançado. As crianças que puderam ir ao Jardim Alcântara colocaram a mão
na massa, entregando a cada morador, os itens que eram mais urgentes.
Maria Eduarda Goulart Azevedo, de 10 anos, foi uma das tarefeiras mirins e espera poder
repetir a experiência:
“Eu gostei muito. Senti uma coisa boa. Tinha gente que tinha perdido tudo e pudemos ajudar um pouco... Acho que o que eles mais precisavam era de leite. Fiquei com vontade de fazer
outras vezes esse tipo de visita”, ressaltou Maria Eduarda.
Isso aí, Duda! É dando que se recebe.
Camilla Mota
Evangelizadora
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Atividades do Coral Espírita Fraternidade
O Coral Espírita Fraternidade vem, ao longo do tempo, incorporando a proposta de interação dos voluntários da SEF, com outros companheiros do movimento espírita.
Há mais de um ano, integrantes de outras casas espíritas vêm participando do coral e compartilhando, conosco, o ideal de divulgar a Doutrina Espírita, através da música. Temos visitado, desde início, outras instituições, levando nosso canto e nos confraternizando com outras
casas irmãs.
Esse ano, incluímos no cronograma de atividades, além das apresentações na própria instituição e dentro do movimento espírita, visitas ao asilo Maria de Nazaré, em Rio Bonito e ao
orfanato Santo Antônio, no bairro no Fonseca, em Niterói.
Também incluímos visita à evangelização do Remanso Fraterno e a participação na Oficina
de Música para Evangelizadores: “Onde Mora o Coração”, que foi realizada na primeira semana
de abril de 2016.
Simone Miranda
Voluntária.

Bianca Miranda (SEF), Carlos Gustavo (SEF), Junior Vidal, Luana Batista (IEBM), Glberto Oliveira (IEBM)
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Oficina “Onde Mora o Coração”
Gabriel Spiegel, do departamento de Comunicação da SEF, entrevista Leandro Cardoso, membro
do Coral Espírita Fraternidade e Vivian Liane
A- O que é e o que propõe a Oficina para
Evangelizadores?
A OFICINA DE MÚSICA PARA EVANGELIZADORES DA INFÂNCIA é um projeto que
nasceu a partir do CD “Onde Mora o Coração?”
do músico, compositor e expositor espírita do Noroeste Fluminense Junior Vidal que, em parceria
com seu filho Pedro Henrique Vidal e, Maurício
Keller, também músico espírita, e integrante do
Grupo Arte Nascente (GAN), além de um grande
amigo do nosso querido Junior, criaram 14 belas
canções infantis abordando temas acerca do evangelho como Reforma Íntima, Anjo de Guarda, Caridade, Amor ao Próximo, dentre muitos outros.
A proposta do trabalho é apresentar às pessoas que se dedicam ao papel de evangelizar, a
música como ferramenta para educação do espírito através de vivências, durante a Oficina,
explorando os aspectos pedagógicos, doutrinários e o potencial artístico de cada canção, fazendo com que os participantes percebam as emoções que as músicas trazem e assim dar-lhes
a orientação de como trabalhá-las nas aulas de evangelização, a partir das experiências vividas
durante a Oficina.
B- Como ocorreu a Oficina e quem participou no Movimento Espírita, vai ter continuidade?
Em 2015, Hannah e eu participamos da Oficina, em Cabo Frio e, desde então, quisemos trazer esse trabalho para Niterói. A possibilidade chegou nesse ano, após contato do Junior Vidal,
nos informando que estaria, no Rio, no dia 02 de Abril e que poderia fazer a oficina no dia 03,
em nossa região. Levamos a proposta à direção do G.E.E.V., grupo espírita onde trabalhamos
como evangelizadores, e de imediato foi aceita. Então, iniciamos a preparação para o evento.
Tivemos dois meses de bastante trabalho, mas tudo fluiu muito bem, pois a equipe que agarrou
a proposta foi maravilhosa, principalmente porque pudemos contar com Shimene Graça, que
foi fundamental nesse processo e que abraçou a proposta com o coração.
A Oficina já aconteceu em vários municípios: Guarapari/ES, Colatina/ES, Vitória/ES, Cabo
Frio/RJ, Niterói/RJ, Nilópolis/RJ, Irajá/RJ e em Teresina/PI pela FEPI (Federação Espírita
Piauiense), mas esse é só o começo ainda tem muita estrada a percorrer.
Leandro Cardoso
Voluntário
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C- Depoimentos de maneira a mensurar o impacto dessa proposta, seja no Coral e
evangelizadores.
“Não tinha como ser diferente!!!! O dia de hoje foi realmente esplendoroso! Cansativo,
mas tenho certeza que saímos renovados e com o coração repleto de coisas boas a espalharmos
por aí! Obrigada a toda equipe: a Hannah Graça e Leandro Cardoso por ter me proporcionado
essa oportunidade de última hora! E a você Junior Vidal, mais uma vez muito obrigada por ter
nos proporcionado mais uma vez essa experiência marcante no âmbito da música como instrumento de nossa evolução espiritual.”
Vivian Liane
Voluntária

Eu gostei muito.
Temos o costume de usar a música para ambientação, prece, passe...
A oficina faz com que enxerguemos a música
como ferramenta principal de evangelização. E não
somente para as músicas do projeto em si. Reparei
que desde a oficina, quando ouço uma música fico
buscando quais sentimentos a música me traz, o que
posso usar como aspecto doutrinário, quais reflexões a letra e a melodia me trazem.
Carla Souza - Casa Espírita Sentimento - Lar de
Clara e Francisco - Vargem Grande/RJ

Aprendi muito com a oficina. Apesar de já ter
usado a música na evangelização infantil, não tinha
ideia da variedade de atividades que se pode utilizar
com os evangelizandos no momento em que a música acontece.
Andrea Portugal - Lar Espírita União e Fé, Itaipu
- Niterói- RJ
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No livro Obras Póstumas, o codificador da Doutrina Espírita traz uma comunicação de
Rossini acerca da influência da música no espírito. Diz o maestro desencarnado: “Toda gente
reconhece a influência da música sobre a alma e sobre o seu progresso. (...) Sua explicação está
toda neste fato: que a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa.” e que “(...) a música exerce salutar influência sobre a alma e a alma que a concebe também
exerce influência sobre a música”. Notamos, por tais belíssimas palavras, que em ambos os planos da vida a música enobrece e aproxima, o Espírito, do Criador.
Os integrantes do Coral Espírita Fraternidade participaram da oficina “Onde Mora O Coração?”, com Júnior Vidal no dia 03 de abril.
A oficina, cuja excelente equipe de organização contou com dois membros do nosso coral,
ocorreu no Grupo Espírita Estudantes da Verdade- GEEV- no Fonseca, em Niterói. Nesse dia
de tanta alegria pudemos nos emocionar, aprender e vivenciar de várias maneiras a música
como instrumento de trabalho da evangelização espírita. Mais do que tudo, pudemos sentir em
cada participante os efeitos da música que eleva, ensina e sensibiliza.
Através de nossas percepções acerca das canções apresentadas, tivemos a oportunidade de
executar trabalhos diversos que inseriram a música, com conteúdo doutrinário, em atividades
de pintura, dramatização, produção de conteúdo audiovisual e tantas outras.
Entendemos nossa participação nesse evento como uma expansão de nossa atividade do
coral; o convívio com outros irmãos de doutrina que se dedicam também à música, como nós,
é uma oportunidade preciosa para troca de experiências e reflexão frente ao nosso trabalho.
Citando o texto do Momento Espírita, de 2002: “Em tudo há ritmo, harmonia, musicalidade. Tudo em tempo marcado. Nosso passo, nosso falar é marcado pelo ritmo. A música está na
natureza e, por sermos parte integrante dela, temos música em nossa intimidade. Somos música.” E o trabalho do Coral se propõe a levar a Doutrina Espírita a tantos corações alegres por
entrarem em contato com o caminho de luz.
Paz e bem a todos nós, trabalhadores do Cristo!
Carlos Gustavo Garcia
Voluntário.
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Todos precisam de paz na alma
Seminário realizado por Pedro Paulo Legey, em Cabo Frio
Aconteceu na cidade de Cabo Frio, em 3 de
abril passado, um seminário realizado por Pedro
Paulo Legey com enfoque de temas do livro Todos
precisam de paz na alma, a convite do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, com a presença de Raul
Teixeira autografando suas obras.
A renda proveniente do almoço oferecido pela
referida instituição foi revertida para as obras assistenciais do Remanso Fraterno.
Mauricio dos Santos
Voluntário
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Viver em Paz, com Nando Cordel
No dia 06 de abril ocorreu o show Viver em Paz, com
Nando Cordel, cuja renda foi em prol das atividades do
Remanso Fraterno.
Acompanhado por seu filho, Cauã Cordel, cantou e
conversou com o público, e certamente proporcionou à
plateia uma noite maravilhosa e de muita alegria.
Durante o show, Raul Teixeira foi ao encontro do
músico, abraçando-o emocionado.
Agradecemos a todos que estiveram presentes! E
nosso muito obrigada ao Nando, ao Cauã e ao Teatro
Municipal de Niterói.
Voluntários da SEF
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Abril - Mês da Cultura Espírita de Niterói
No mês de abril tradicionalmente ocorrem as atividades programadas para o Mês de Cultura Espírita de Niterói, que nesse ano completou sua 13ª edição, sob a batuta do Conselho
Espírita de Unificação de Niterói.
Os eventos tiveram início com a oficina de música para evangelizadores, ocorrida no terceiro dia do mês, tema de outra matéria desta edição do INFOSEF. No domingo seguinte foi
realizada a 3ª Caminhada Espírita Pela Paz entre a Praça Araribóia e o Forte Gragoatá.
Entre os dias 11 e 16, na Praça Araribóia e em frente a estação das Barcas Rio-Niterói, aconteceu a 30ª Feira do Livro Espírita, cujo propósito foi dar maior visibilidade às obras espíritas,
as aproximando do grande público que trafega diariamente pelo local. Alguns trabalhadores
voluntários da SEF, assim como de outras instituições espíritas, se revezaram durante o horário
de funcionamento, de 8h às 22h.
Quando se comemorou os 159 anos da Doutrina Espírita, cujo marco inicial se deu em abril
de 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, houve uma sessão solene
com Cosme Massi no Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Em Niterói, o dia 18 de abril foi
instituído oficialmente pela lei municipal 2067 / 2003 como Dia do Livro Espírita.
Com evento Nós & Vozes se fechou o ciclo de atividades culturais. Ele foi realizado no
Campo de São Bento e contou com as apresentações musicais de Ave Cristo, Grupo Musical
Cantem e Encantem, Vitor e Tamires, Marcelo Daimon e Oficina Acorde.
O Mês da Cultura Espírita é uma importante iniciativa do CEUNIT para a divulgação da
Doutrina Espírita e confraternização do Movimento Espírita local.
Gabriel Spiegel
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