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Caridade
C

Entre adversários, caridade é o perdão das ofensas.

aridade que se expresse tão somente na cessão do

supérfluo pode facilmente induzir-nos à vaidade.
Não é difícil dar o que retemos, no entanto, a virtude

Entre os fortes, caridade é o socorro aos mais fracos.
Entre os bons, caridade é o auxílio aos menos bons.

genuína pede a doação de nós mesmos, através do que
temos e do que somos.
Em razão disso, é preciso não esquecer que a caridade

Na cultura, caridade é o amparo à ignorância.
No poder, caridade é a autoridade sem abuso.

é também e acima de qualquer circunstância, o sentimento que nos rege a atitude.

Em sociedade, caridade é o apoio fraterno que devemos uns aos outros.

No templo doméstico, caridade é compreensão e gen-

tileza.

Na vida privada, caridade é a conduta reta ante o próprio julgamento.

Em família, caridade é cooperação desinteressada e
fraterna.

Não vale espalhar um tesouro amoedado com as vítimas de penúria, alimentando o ódio e a incompreensão,

Na profissão, caridade é a honestidade.
No trabalho, caridade é o dever bem cumprido.

a revolta e o pessimismo nas almas.
Aceitemos a experiência que o Senhor nos reserva ca-

da dia, fazendo o melhor ao nosso alcance.
Na dor, caridade é a fortaleza.
Seja a nossa tarefa um cântico de paz e esperança, efiNa alegria, caridade é a temperança.
Na saúde, caridade é a presença útil.

ciência e alegria, onde estivermos.
E recebendo o divino dom de pensar e entender, irradiando os mais belos ideais que nos enriquecem a vida,

Na enfermidade, caridade é a paciência.
Na abastança, caridade é o serviço a todos.
Na pobreza, caridade é a diligência.

em forma de serviço aos semelhantes, a caridade será,

em nossos corações, a luz constante clareando, desde as
sombras da terra, os mais remotos horizontes de nosso
luminoso porvir.

Na direção, caridade é a respeitabilidade.
Na obediência, caridade é a humildade digna.

Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco
Cândido Xavier.

Entre amigos, caridade é a confiança.

Livro: Linha 200. Lição nº 18. Página 90.
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Nos momentos dos autógrafos, que ocorreram nos
os dias 4, 5 e 6 de outubro, atendendo a convi-

três dias, em horários variados, foi possível atestar de

te da Federação do Rio Grande do Sul,
Raul esteve
Foto: Ana Lúcia Martins
presente no 7º Congresso Espírita do Rio Grande do
Sul, realizado na bela cidade de Gramado.

perto a alegria das pessoas por poderem rever Raul
Teixeira, abraçá-lo e tirar fotos de recordação. Para a
maioria dos irmãos gaúchos, era a primeira vez que o

O evento contou com cerca de 4.500 inscrições, lá

aportando irmãos de várias cidades do Rio Grande e
de diversos estados do país, além de representantes de
instituições espíritas e de órgãos federativos do nosso
Movimento. A SEF foi representada por José Müller,
Larissa Chaves e por nós.

viam após o AVC, ocorrido em novembro de 2011.

Tivemos oportunidade de presenciar diversas declarações carinhosas e sinceras, de pessoas desejando paz e
uma boa recuperação, algumas dessas com a voz embargada pela emoção.
Raul retornou a Niterói no domingo, dia 6. No dia

Na primeira noite, no momento dedicado às apresentações artísticas que precederam a palestra de Di-

7, foi seu aniversário.
Ao querido amigo, dedicamos nosso carinho e as

valdo Franco, quando a câme-

preces que lhe fortalecem para o

ra passou pela primeira fila de

prosseguimento da jornada.

cadeiras, onde os oradores estavam sentados, e projetou no
telão a imagem de nosso Raul,

Marcos Alves

o público, muito entusiasma-

Diretor de Doutrina SEF

do, aplaudiu de pé o valoroso

FONTE: http://www.sef.org.br/

amigo, evidenciando todo o
carinho que por ele tem.
Raul prossegue com seu tratamento diário, visando sua recuperação

C

P ROJETO M AIS C RIANÇA NA E SCOLA
Um cuidado todo especial

om o objetivo de proporcionar um ensino de qualidade, em período integral, e também oferecer de forma gratuita, transporte, alimentação, assistência médica e odontológica para crianças em situação de risco
social, construímos uma rede solidária de amigos que
possam contribuir mensalmente para os pagamentos
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.

Algumas das crianças do Remanso Fraterno
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Trabalho de Domingo

O

Trabalho de Domingo (TD SEF) foi implan-

A participação dos usuários, por domingo, gira

tado no dia 31 de outubro de 1993, por orientação de

em torno de 53 adultos e cerca de 8 crianças, tendo

Espírito Amigo da Instituição, comemorando, portan-

uma frequência média de 24 voluntários que a cada

to, 20 anos de profícuos serviços a todos nós, voluntá-

domingo promovem as seguintes atividades: banho,

rios, que usufruímos da oportunidade do trabalho, e

distribuição de roupas, apanha de pães em padarias

aos usuários que frequentam a nossa Casa nos domin-

doadoras, seleção e ensacamento dos pães, recepção

gos pela manhã.

aos usuários com café e biscoito, palestra para os
adultos, aulas de alfabetização, trabalhos manuais,
confecção de alimentos e sua distribuição no salão.
Em sala específica, é oferecida evangelização
infantil, oficina de artes, alfabetização de adultos e,
quando necessário, um cantinho para bebês.
Durante o ano, são planejadas palestras especiais
sobre doenças sexualmente transmissíveis, alcoólicos

A palestra para os adultos tem temas variados

O trabalho tem por objetivo prestar serviços de
promoção social de modo geral, bem como atender à

conduta espírita oriunda das leis morais, constantes do
ensino de Jesus.

e narcóticos anônimos, entre outras, tendo também
dias de cantoria, brincadeiras e passeios com o pessoal.
Ao término do trabalho, os usuários recebem um
saco com pães variados.

É um encontro fraterno, que procura, com a recepção calorosa, com respeito e carinho, um sorriso
amigo aos companheiros, passar uma manhã agradável de domingo na SEF.

Voluntários embalam os pães e bolos doados

Coordenação TD
Atividades com música são planejadas durante o ano
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O Dia do Professor no Remanso Fraterno: emoção e carinho

A

voluntários. Pizzas maravilhosas e presentinhos feitos
equipe do INFOSEF, presente nas ativida-

com muito carinho pela Alcione tocaram fundo no co-

des da Instituição, transcreve na íntegra o e-mail envi-

ração de todos. Lucia Moysés, Hamilton, Cristina e

ado pela diretora Teresa Campos de São Thiago que,

Adelina lá estiveram, trazendo também a presença dos

ainda sob forte emoção, compartilhou com todos os

voluntários, que têm se dedicado tanto à escola.

momentos vivenciados por ocasião do Dia do Profes-

sor.

Juliana representava a Assistência Social e bem

simbolizava o desejo e a necessidade premente de total

“Amigos, tivemos hoje uma tarde de muita emoção

integração entre educação e promoção social.

e muita alegria. Comemoramos não apenas o Dia do

Enfim, ficamos todos muito alegres e muito como-

Professor, mas também prestamos uma justa homena-

vidos e quero compartilhar isso com vocês, que embo-

gem a todos aqueles envolvidos em atividades que

ra não podendo participar em pessoa estiveram conos-

possibilitam o funcionamento da escola e que atuam

co em vibração, pois são todos fundamentais para a

como educadores no ambiente escolar.

existência da escola.”

Alcione, com suas mãos de fada e Ewaldo, com as de
pizzaiolo, trouxeram para a festa todo o carinho dos

As professoras reunidas para a homenagem;

A música está sempre presente;

Teresa Campos de São Thiago

Ewaldo preparou maravilhosas pizzas;

Para mais informações, fique de olho
na página da SEF no Facebook.
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nossa obra social, que o Senhor dos Mun-

clamores do pretérito, as instigações íntimas, geradas

dos situou sob as nossas responsabilidades e cuida-

nos tempos de prazeres execráveis que os fizeram

dos, de nenhum modo foi posta ao alcance dos nos-

vinculados a outras mentes que assumiram postura

sos anseios sem objetivos graves antevistos por nos-

obsessiva, que passaram a inspirá-los, a controlá-los

so Pai-Criador.

e perturbá-los.

As nossas crianças não seriam, como não o são,

Os trabalhadores que se acercam do Remanso,

almas angelicais que devêssemos recobrir com cânti-

desse modo, não são senão corações que amargam

cos louvaminheiros ou diante das quais nos ufanásse-

complexos de culpa pelo pretérito tão onzenário quão

mos por não nos imporem quaisquer esforços ou

fastidioso, ocasião em que desdenharam pobres e po-

mesmo sacrifícios.

brezas, tempos em que tripudiaram sobre os menos

Os irmãos que chegariam aos cuidados do Remanso Fraterno, a fim de prestar-lhes auxílio e cooperação possíveis, de modo nenhum seriam almas libertas
de conflitos íntimos, de medos e limitações gerais.

aquinhoados nas sociedades em que viveram, cheios
de empáfia.
São também compostos os nossos quadros de cooperadores por almas que carregam imensa boa vonta-

Ao contrário, o compromisso que assumimos junto

de e grande disposição para servir, mas que ainda

a Jesus Cristo ─ representante de Deus entre nós ─ é

padecem e se aturdem com os pruridos de antigo or-

o de desenvolver uma obra em Sua honra. E, por ser

gulho e vetusta vaidade, decorrentes da vida faustosa

em Sua honra priorizaria os filhos do calvário, neces-

pregressa, distanciada dos mais necessitados. É com-

sitados de todo o jaez, encontrados pelos nossos ca-

preensível que considerem verdadeiros escândalos o

minhos.

que não passa de expressões comuns nas criaturas

Seriam como aves implumes ou sem ninho; pássa-

que carecem de aprender, na condição de inscientes.

ros de ninhos desfeitos por predadores a rogar-nos

proteção e socorro, a fim de que pudessem sobreviver com a mínima dignidade humana.
Os nossos pequenos não são Espíritos vitoriosos
que tenham superado as tentações dos vícios e os tormentos decorrentes de indecorosas lidas da estrada.
São, ao contrário, filhos de Deus, irmãos nossos, portanto, encharcados por viciações antigas, ansiosos

pela conquista da própria libertação, nada obstante os

A creche fica no núcleo Educacional Profa. Clélia Rocha
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amais deveremos ter em mente que é atividade

fácil a prestação de serviços a Jesus. De nenhum modo é fácil a tarefa, uma vez que para atender à obra
do Nazareno, necessitamos todos de desenvolver humildade e firmeza, que sejam capazes de dizer sim,
sim; não, não. Mas, que seja um sim sem postura
acomodatícia e um não sem espírito de crueldade.
Somente com uma clientela complexa e exigente,
como é a nossa, é que conseguimos nos desenvolver
para merecer tempos melhores para o futuro.
Por agora, cabe-nos suar e refletir, orar e agir,
unindo os nossos pensamentos e sentimentos aos
Guardiães Espirituais de todos os que estão e que estarão sob os cuidados fraternos do nosso Remanso.

As crianças em atividade ao ar livre

sos, vitoriosos, após os dilatados desafios impostos
pelo Remanso Fraterno. Bom será que nenhum desafio da estrada nos desestimule para a continuidade da
nossa obra, de maneira comovida e apaixonada, aten-

tos ao fato de que a nossa instituição social é um lu-

Embora a necessidade do pulso firme e da palavra

minoso celeiro de bênçãos para todos quantos lhe em-

refletida e clara, não nos deve faltar, jamais, o fio lu-

prestam inteligência e sentimentos, reflexão e emo-

minoso do amor que estamos teorizando em nossos

ção.

inúmeros discursos, mas que precisa ter curso nas
ações bem-aventuradas da nossa obra de fraternidade
social.

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

Os que, do Além, acompanhamos e participamos

estão investindo no próprio porvir e inscrevendo-se no

desse empreendimento que homenageia a Jesus, que-

rol dos devotados servidores do Reino dos Céus, desta-

remos somar com os encarnados dedicados e secun-

cados ao serviço do Remanso Fraterno.

dar seus esforços, a fim de que saiamos todos glorio-

O tempo presente tem necessidade de entendimento
e calma, de reflexão e digna atitude, de alegria e confiança na ação formosa de Jesus de Nazaré sobre parte
do Seu rebanho que estamos ajudando a soerguer da

ignorância para o conhecimento e da caliginosa sombra
à celeste claridade.
Camilo
Mensagem psicografada por Raul Teixeira
11.05.2009
Sociedade Espírita Fraternidade
Depois do almoço, as crianças descansam

Niterói-RJ

INFOSEF

Agradecemos a divulgação deste informativo

Página 10 - Edição 19 - Novembro 2013

INCENTIVO À LEITURA

F

ormar leitores é uma tarefa que se inicia an-

tes mesmo da alfabetização e segue por toda a vida
escolar, por isso, essa prática deve ser prazerosa.
Com atividades de incentivo à leitura, em

A biblioteca fica em um cantinho da sala

um ambiente agradável e aconchegante, diariamente

a sorteio todos os dias e o aluno sorteado tem a

os alunos do 1º Ano se divertem com os livros da

oportunidade de escolher um livro para ler com a

biblioteca da sala de aula. Não há um momento de-

família em casa. Após a leitura o adulto que leu re-

terminado para essa prática. A biblioteca fica em

gistra as suas impressões, através de desenhos ou

um cantinho da sala e os livros estão expostos em

registro escrito. No dia seguinte o aluno comenta na

prateleiras ao alcance dos alunos. Sempre que posso

roda de conversa como foi esse momento de leitura

levo novos exemplares para abastecer as prateleiras,

em família.

pois contamos com doações e nem sempre recebe-

As fotos mostram a alegria e empolgação do gru-

mos livros próprios para a idade dos alunos do 1º

po durante a prática de leitura da leitura.

Ano.

A leitura em família é incentivada

As crianças ficam empolgadas

Outra atividade agradável que a turma gosta é o

Giseli Primo Patrício

Bornal da Leitura (bolsa que contém um livro, um

Professora do 1° ano do ensino fundamental

caderno e um estojo com lápis de cor). O Bornal vai

Visite a loja virtual da Editora Fráter!
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Endereço: Rua Passo da Pátr ia, 38

Endereço: Rua J ean Valentteau Moulliac,

São Domingos - Niterói - Rio de Janeiro

47

CEP: 242210-240

Várzea das Moças - Niterói - RJ

Telefone: (21) 2717-8235

CEP: 24330-160

Fax: (21) 2722-2455

Telefone: (21) 2609-9930

E-mail: sef@sef.org.br

E-mail: remanso@remansofraterno.org.br

Você estará ajudando comprando um livro da Fráter.

Site: www.sef.org.br

Site: www.remansofraterno.org.br

Site: www.editorafrater.com.br

A venda de livros é empregada
na obra social Remanso
Fraterno.

Para saber como chegar

no Reman-

so Fraterno, veja nosso

mapa aqui.

DOAÇÕES
Existem duas maneiras de doar para a SEF/Remanso Fraterno: através da nossa conta no Itaú, ou através do PayPal
Banco Itaú - 341

Doe qualquer valor para o Remanso Fraterno
através do PayPal.

Agência: 6173
Conta Corrente: 50848-9

Donate any amount to Remanso Fraterno
through PayPal.

CNPJ: 30.597.876/0001-28

Haz una donación para Remanso Fraterno a
través PayPal.

Favorecido: SEF - Sociedade Espírita Fraternidade

Faites un don au Remanso Fraterno à travers
PayPal.

1

2

3

1- Reais / 2- Dollars / 3- Euros

SITES PARCEIROS

Conheça a primeira Web TV espírita do mundo e se informe de sua
grade de programação em vários idiomas.

Conselho Espírita do
Estado do Rio de Janeiro

A TV CEI é uma iniciativa do Conselho Espírita Internacional

www.ceerj.org.br

www.tvcei.com

Rádio Rio de Janeiro
1400 Khz - Brasil - RJ
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