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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)
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Bem e mal sofrer

Bem-aventurados os pobres de espírito

Livre

30
de abril

a: Olga Casagrande
A felicidade não é deste mundo

: Guilherme Medina
O verdadeiro cilício

a: Gilda Pinto

a: Magaly Andrade (Leôncio de Albuquerque)

: Pedro Paulo Legey



A música permeia o ambiente escolar e está presente no currículo do Núcleo Educacional 
Professora Clélia Rocha. Nas salas de aula a presença dos aparelhos de som, embora modestos, 
evidencia o uso cotidiano da música. Na acolhida diária das rodas de conversa,  nas rodas de 
capoeira, nos encontros de yoga e na hora do soninho restaurador nossas crianças recebem 
seus influxos harmoniosos.

Como disciplina escolar, a música em nossa escola tem como 
objetivo principal colaborar com a formação integral das crian-
ças, reverenciando a sensibilidade e os valores humanos através 
do impulso musical natural em cada um. 

Os objetivos específicos do ensino de Música no Núcleo são: 
promover a sociabilidade e a expressividade, facilitar o ensino-
aprendizagem de técnicas com instrumentos e saberes musicais, 
difundir os valores culturais e o senso estético, introduzir o sen-
tido de parceria e cooperação e auxiliar no desenvolvimento mo-
tor. Não visa a formar músicos para performances,  e sim a promover experiências para o pro-
cesso de impressão e expressão musical.

A partir de um currículo anual criado com base nos parâmetros curriculares nacionais, pla-
nejamos e avaliamos cada encontro com as turmas. 

O processo é dinâmico e utiliza-se de diversas técnicas e abordagens, priorizando as mais 
lúdicas, práticas e criativas, com momentos distintos que possibilitam experiências completas 
para o fazer musical. 

Por Rodrigo “Kiko” Menezes, 

Músico e professor de Música no Núcleo Educacional Profª. Clélia Rocha
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A Música no Remanso Fraterno

Os alunos vivem a música!

Prof. Rodrigo: “Valores humanos através do 
impulso musical” 

Aulas dinâmicas e repletas de experiências musicas 



Almoço
Remanso
Fraterno

Convites à venda 
na secretaria da 
SEF - Rua Passo 
da Pátria, 38,
São Domingos,
Niterói - RJ
Tel.: (21) 2717-8235 

E OTI  AC MR OE RX
E

Toda a renda obtida na venda
deste evento será revertida
para o Remanso Fraterno.

www.remansofraterno.org.br

Strogonoff de carne
e de frango

Remanso
Fratern

Não haverá

venda de convites

no dia do evento.

06/04/14 12hRemanso
R. Jean Valenteau Mouliac, 47

Várzea das Moças - Niterói - RJ

Tel.:  (21) 2609-9930  

Data HorárioLocal

Domingo

Das 14h30às

Crianças até 10 anos ou terceiro familiar - R$ 15,00

Valor R$ 25,00

Bebida e sobremesa

serão cobradas

à parte.

Venda de convites on-line
via PayPal no site da SEF:

www.sef.org.br/
almoco-remanso-fraterno/
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Objetivando proporcionar um ensino de qualidade, 
em período integral, oferecendo também, gratui-

tamente: 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 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 Fra-

terno, preencha o formulário de cadastro em nosso site www.remansofraterno.org.br e faça 
parte desta história.

http://www.remansofraterno.org.br
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Homenagem da Mocidade aos 150 anos de 
“O Evangelho Segundo o Espiritismo”

Em homenagem aos 150 anos de publicação da 1º edição de “O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo”, neste ano de 2014, os grupos de estudo da SEF direcionaram o tema dos seus cronogramas 
para esta obra magistral. Com a Mocidade não poderia ser diferente! Os três grupos, divididos 
por faixa etária, têm como tema central dos estudos deste ano o referido livro.

Em uma destas atividades, realizada no último dia 15 de março, com o II ciclo da Mocidade 
(15 a 17 anos), objetivando sensibilizar o grupo sobre a importância da obra, os jovens foram 
convidados a construir uma edição especial do INFOSEF sobre os 150 anos de “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo”.

Foram formadas três duplas e cada uma destas ficou responsável pela confecção de uma das 
páginas do informativo, com os seguintes temas respectivamente: histórico, objetivo da obra e 
entrevistas. Os orientadores por sua vez ficaram responsáveis pela capa que contou também com 
a ajuda de um dos integrantes do grupo.

Cada dupla recebeu livros, nos quais encontraria o material a ser pesquisado, os tópicos que de-
veriam constar na sua página e material diverso para a confecção propriamente dita, como folha de 
papel A3, canetas coloridas e imagens. As bibliografias utilizadas como fonte de pesquisa foram: “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo” (Introdução), “Obras Póstumas” (Segunda Parte – Imitação do 
Evangelho), “Revista Espírita de 1865” (Agosto – O que Ensina o Espiritismo) e “Revista Espírita de 
1864” (Dezembro – A propósito da Imitação do Evangelho).

Na semana anterior já havíamos começado a trabalhar a importância do tema com o grupo 
e nesta atividade os jovens puderam utilizar tanto os conhecimentos que já possuíam quanto 
aqueles que encontraram no contato direto com os livros pesquisados. Foi possível observar o 
empenho deles na realização da atividade e a surpresa de alguns ao descobrirem curiosidades até 
então desconhecidas por eles, a exemplo do primeiro título “Imitação do Evangelho”. 

Recorta, pinta, cola, escreve: uma edição artesanal do INFOSEF! A atividade objetivou o aprofundamento nos estudos do ESE

Clima de harmonia e aprendizado com os jovens da SEF
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Veja as páginas produzidas:

A opção por confeccionar uma edição do INFOSEF surgiu do desejo de estimular a mocidade 
a conhecer cada vez mais e melhor o centro espírita frequentado por eles.

Sendo o INFOSEF um importante instrumento de divulgação das ações doutrinárias e sociais 
da SEF, esperamos que a atividade tenha incentivado os jovens à leitura do mesmo, assim como 
sensibilizado o grupo ao estudo constante desta obra incomparável que nas palavras do Espírito 
de Verdade “é uma luz mais brilhante que vem clarear vossa marcha”  .

Por Larissa Chaves
Orientadora de Mocidade

Os orientadores e jovens do II ciclo da Mocidade

Lista de necessidades do Remanso - Abril

Itens Necessidade

Mate Leão 250 gr 8 pct
Neston 400 gr 40 Uni
Óleo 900 ml 12 Uni
Queijo ralado 100 gr 2 pct
Sal 10 kg
Suco de Caju 15 L
Suco de Maracujá 15 L
Sucrilho 300 gr 50 pct
Rosquinha 500 gr 6 pct
Vinagre 750 ml 4 Uni
Alcool Gel 500 gr 12 Uni
Algodão 100 mg 10 pct
Bom Ar 360 ml 12 Uni
Cera p/ ardósia 750 ml 8 Uni
Copo descartável (emb com 100) 48 pct
Desentupidor de pia 4 Uni
Desinfetante Ufenol 750 ml 5 L
Escova de dentes Infantil 186 Uni
Esponja dupla face (pct com 3) 10 pct
Flanela 25 Uni

Itens Necessidade

Achocolatado 400 gr. 37 Uni
Arroz 200 kg
Aveia 200 gr. 12 pct
Azeite 500 ml 3 Uni
Batata palha 200 gr. 10 pct
Biscoito Maisena 25 pct
Café 500 gr 14 pct
Canela 35 gr 5 Uni
Cremogema 250 gr 12 pct
Creme de leite 200 ml 4 L
Molho de Tomate 340gr 16 Uni

Farinha de Mandioca 15 kg

Farinha Láctea 400 gr 12 Uni

Farinha de Trigo 24 kg

Feijão 120 kg

Fermento 100 gr 4 Uni

Fubá 8 kg

Gelatina 200 gr 30 pct

Macarrão Espaguete 10 pct

Macarrão Parafuso 30 kg

Itens Necessidade

Guardanapo pct 50 6 pct
Inseticida SBP 12 Uni
Limpa Alumínio 500 ml  10 Uni
Limpa Forno 200 ml 2 Uni
Luva Latex 12 pares
Luva procedimento G (com 100) 3 cx
Pano de chão 15 Uni
Papel Higiênico (emb com 4) 64 pct
Pedra Sanitária 25 cx
Pilha pequena (emb com 4) 5 pct
Pilha palito (emb com 2) 12 pct
Pregador de roupa 15 dz
Repelente 120 ml 4 Uni
Rolo de Alumínio 10 Uni

Saco Alvejado (lixo) 200 L 200 Uni

Saponáceo Cremoso 300 ml 12 Uni

Toalha de Papel (pct com 2) 12 Uni

Toalha de Papel (Interfolha) 50 pct

Vassourinha p/ pia 10 Uni

WD 40 300 ml 2 Uni
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As bases de todos os serviços de intercâmbio, entre os desencarnados e encarnados, repousam na mente, não 
obstante as possibilidades de fenômenos naturais, no campo da matéria densa, levados a efeito por entidades me-
nos evoluídas ou extremamente consagradas à caridade sacrificial.

De qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão 
de espírito a espírito. 

Daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretende-
mos conservar o contato com os Espíritos da Grande Luz.

Simbolizemos nossa mente como sendo uma pedra inicialmente burilada.
Tanto quanto a do animal, pode demorar-se, por muitos séculos, na ociosidade ou na sombra, sob a crosta 

dificilmente permeável de hábitos nocivos ou de impulsos degradantes, mas se a expomos ao sol da experiência, 
aceitando os atritos, as lições, os dilaceramentos e as dificuldades do caminho por golpes abençoados do buril da 
vida, esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento e melhorar o coração, tanto quanto a pedra burilada reflete 
a luz, certamente nos habilitamos a receber a influência dos grandes gênios da sabedoria e do amor, gloriosos 
expoentes da imortalidade vitoriosa, convertendo-nos em valiosos instrumentos da obra assistencial do Céu, em 
favor do reerguimento de nossos irmãos menos favorecidos e para a elevação de nós mesmos às regiões mais altas. 

A fim de atingirmos tão alto objetivo é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental, no 
Infinito Bem, e segui-lo sem recuar.

Precisamos compreender - repetimos - que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visí-
veis e tangíveis no campo espiritual.

Atraímos companheiros e recursos, de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos.
Energia viva, o pensamento desloca, em torno de nós, forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando 

centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros.
Nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos obje-

tivos que nos propomos alcançar.
Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida.
Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos, com os quais nos colocamos em sintonia.
Nos mais simples quadros da natureza, vemos manifestado o princípio da correspondência.
Um fruto apodrecido ao abandono estabelece no chão um foco infeccioso que tende a crescer, incorporando 

elementos corruptores.
Exponhamos a pequena lâmina de cristal, limpa e bem cuidada, à luz do dia, e refletirá infinitas cintilações do Sol.
Andorinhas seguem a beleza da primavera.
Corujas acompanham as trevas da noite.
O mato inculto asila serpentes.
A terra cultivada produz o bom grão.
Na mediunidade, essas leis se expressam ativas.
Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa 

vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem.
Ninguém está só.
Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá.
Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade.
Estejamos, assim, convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no Além são aqueles que escolhemos 

com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico: - “teremos nosso 
tesouro onde colocamos o coração”. Emmanuel

Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro: Roteiro. Rio de Janeiro: FEB, 1982. Pág. 119

Sintonia



Seminário com

Marcel
Mariano

O conhecimento

Doutrina

da Codificação
e o estudo da

Espírita

Data

31/05/2014
Horário

17h30 às 20h
Local

SEF Rua Passo da Pátria 38

São Domingos - Niterói - RJ
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Novidade: 
Laboratório de Ciências no Remanso!

O laboratório de ciências tornou-se realidade, 
graças a um casal que abraçou a ideia e colaborou 
com a doação de equipamentos e materiais im-
portantes para as aulas práticas,ao apoio do Nú-
cleo Educacional Profa. Clélia Rocha,e também, à 
chegada da voluntária Tatiana, que coordenará as 
atividades pedagógicas. 

Neste mês, os alunos passam a frequentar esse 
novo espaço de formação, onde farão experiências relativas a alguns dos conteúdos es-
tudados em sala de aula.

Blocos temáticos como Universo, Terra, meioambiente, seres vivos, corpo humano e 
recursos tecnológicos, todos relacionados à sociedade, serão amplamente estudados em 
todas as turmas do ensino fundamental e da educação infantil.

Estamos precisando de voluntários para mais essa frente de trabalho da escola. Por 
isso, convidamos a quem dispuser de tempo, para se integrar ao grupo, que se reúne sem-
pre às quartas-feiras pela manhã. 

Contamos com a sua participação!
 Por Ana Lúcia São Thiago Martins

Voluntária do Remanso Fraterno/ Laboratório de Ciências

Os alunos de todas as séries vão ter atividades no espaço

Laboratório de Ciências: lugar de descobertas e muito aprendizado Um muito obrigado aos amigos que colaboraram com a 
montagem desse novo espaço!
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Nos programas de Deus, nos projetos da Vida, são poucas as vezes em que o cérebro humano con-
segue penetrar, com o necessário aprofundamento.

A Terra jazia sob névoa escura, no açodar de forças desconexas. Mutilados os sentimentos; acirra-
dos os temperamentos rebeldes; ensombrada a Ciência, em face de absurdo materialismo; niilismo na 
Filosofia e treda  vaidade nas academias, quanto nos salões culturais…

A cegueira da fé que se debatia por entre paredes frias, sob as naves vazias dos templos mortiços. 
Apregoava-se o nome do Senhor, mantendo-O, todavia, à distância das práticas religiosas…

Em meio a essa hecatombe, nos arraiais da cultura francesa, o racionalismo penetrava de modo 
insopitável.

Bonaparte, o Corso, que fizera-se imperador, belicoso, vociferando loucuras, após abaladas as ba-
ses dos seus compromissos mais nobilitantes para com a existência, armava-se contra a Igreja, liderada 
por Pio VII…

Eram dias atrozes, em que não parecia haver solução para os enigmas do pensamento, para o questio-
namento da fé ou para as conclusões filosóficas que, amadurecidas, conduzissem a mentalidade humana 
para as reflexões acuradas…

O povo continuava relegado e a miséria grassava, desafiadora, enquanto os intelectuais vaidosos se 
debatiam entre discussões intérminas, que a lugar nenhum logravam conduzir.

É nesse momento que os corações sofredores do orbe lançam aos Espaços Infinitos a sua litania  
que atinge os Ouvidos Divinos. Nesse período histórico, os ais da Humanidade rompem as distâncias 
mentais para comoverem os Céus.

A programática celeste, desde muito, preparava o instante ideal, para o advento da Luz.

Abrindo-se os Céus, lançam-se as Coortes dos Espíritos Nobres, em alamedas de estrelas, espar-
gindo lucidez nos ensinos de escol.

Enviam batedores, achanadores, preparadores. As notícias chegam a todos, como rastilho incen-
diado. A vila de Mr. Hyde explode fenomênica e torna-se berço da Nova Era. As mesas contam, can-
tam, movimentam-se, deixando estupefatos os observadores, quanto embalam os frívolos de todos os 
tempos…

A América treme, a Europa se agita…

Atuam, diligentes, as Hostes do Consolador. Do gabinete excelente, entre estudos profundos, vão 
buscar a personalidade gigantesca, protagonista da epopeia futura… A Falange da Verdade prepara-se 
para admoestar a vacuidade e estabelecer um império novo, agora sobre as consciências, dinamizando 
o amor e burilando a cultura; dando razão à fé e iluminando o conhecimento.

Inaugurando novo período para o pensamento humano, com a força do ideal e o apoio de insuperá-
vel grandeza, surge como um Astro, pintando de luz a escuridade da noite terrena, a figura apostolar de 
Léon Rivail.

*   *   *
Não mais se discutem as afirmativas revoltosas de Chaumette, tentando substituir, pela Razão con-

vertida em nova divindade ateísta, que ele fazia representada por jovem figura do meretrício parisien-

Ave, Allan Kardec!
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se, a força ideológica dos representantes da Notre Dame.

Já não se levantam questões em redor de Danton, de Marat, de Robespierre, nos seus ideais revolu-
cionários.

Bruxuleavam as chamas inquisidoras, nos seus últimos estertores. A letra morta, que Lutero tivera 
a coragem de retirar da escuridão da cripta para a claridade do dia, já não alimentava, devidamente, as 
almas carecentes, tornando-se necessário ajuntar o espírito vivificante que motiva à vida.

Agora é uma nova luta que se trava na Terra.
Os Imortais lançam-se das imensidões e aportam o orbe. O Missionário escolhido identifica-se com 

a Missão. Concebe sua pujança e olvida os próprios interesses, adotando o criptônimo que lhe corres-
pondia ao antigo nome, quando cantara a fraternidade, sob carvalhos seculares, nas florestas gaulesas, 
na condição de grave sacerdote, Allan Kardec.

*   *   *
Impondo-se portentoso trabalho, Kardec organiza os ditos dos Espíritos do Senhor. A Codificação 

do Espiritismo fulgura para o mundo.
Não mais deuses de pedra insinuando-se como verdadeiros, para as consciências atreladas à igno-

rância…
O Senhor dos Mundos, expulso, antes, do território francês, retorna, convertido na Inteligência 

Suprema, causadora de tudo quanto existe, nas Vozes gloriosas dos Céus…
Nunca mais os numes belicosos, nem o senhor dos exércitos, caprichoso, destruindo os seus adver-

sários, para consumi-los, aterradoramente…
Com Kardec, na formidável Codificação, os filhos de Deus são imortais por essência. Indestrutíveis, 

deverão retornar ao plano das lutas, sempre que necessário, até coroarem-se com a fulguração evolu-
tiva.

Em passos lentos, se vai despegando a criatura do pavor e das superstições, elucidada quanto à rea-
lidade do Espírito, galgando os roteiros da fé refletida, raciocinada, de modo a poder vivê-la, senti-la, 
sofrê-la, se preciso.

Jesus Cristo volve aos caminhos das ovelhas perdidas da Casa de Israel. Convoca os Espíritos co-
rajosos a seguirem-No. Deixa que falem ao mundo, aqueles que se supunham mortos ou eram tidos 
como tais. A mediunidade é ponte levadiça, unindo a Terra aos Estuários Divinos, atendendo aos so-
fredores em quaisquer condições e coletando as messes luminosas do Mais Alto.

A interpretação das lições do Nazareno faz-se clara. O entendimento das verdades do Evangelho, 
com o Espiritismo, é palpável.

A mensagem consola e orienta, propõe que se amem as criaturas e que, ao mesmo tempo, desenvol-
vam-se, instruam-se. E a vida se faz lógica, compreensível.

Com Allan Kardec, a Doutrina Espírita avança. Ao decaído, estende a mão que socorre e o arrimo 
que o apruma, em nome da caridade. Aos que estão de pé, fala-lhes de sua missão no mundo, sem que 
se percam na inutilidade vaidosa ou nos labirintos da impiedade. A ninguém promete salvação, em-
bora faculte paz pelos compromissos devidamente atendidos. Ninguém vai ameaçado com os terrores 
infernais, entretanto, todos tomam posse das noções de responsabilidade à frente dos próprios atos.

E, quando o Bandeirante da Verdade tomba, rompendo as cadeias que o detinham no chão terres-
tre, prossegue além, vencidas as pelejas humanas, atendendo aos serviços de Jesus, cuidando das almas 
sofridas e em processo de brunimento, que ainda se acham vinculadas aos processos planetários.

Legítimo Benfeitor da Humanidade, na vibração que a tua memória enseja, dizemos:
- Ave, Allan Kardec! Teus discípulos novos e singelos, saudamos-te, nos umbrais da Era Nova, que 

impulsionaste com tua luta.
Camilo

Psicografia de José Raul Teixeira. Em 05.07.2010



Poetas e Remanso Fraterno na 
Sociedade Fluminense de Fotografia
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No dia 16 de dezembro de 2013 teve lugar na Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF) o 

Natal dos Poetas. Trata-se de um evento anual que reúne escritores fluminenses com o objetivo 

de confraternização do grupo pela proximidade do Natal e doação de brinquedos a instituições 

que se dedicam ao trabalho com crianças na região. 

Dentre estas instituições, o Remanso Fraterno foi convidado para o evento e representado 

por Teresa São Thiago, Rosangela, Sérgio e Larissa. Teresa, a diretora no Núcleo Educacional 

Clélia Rocha, foi convidada a falar a respeito das atividades desenvolvidas e do público aten-

dido. Em seguida sucederam-se declamações de poesias pelos escritores e Rosangela solicitou 

à pessoa responsável pela organização das apresentações, licença para que fosse lida a recente 

psicografia de Raul Teixeira pelo Espírito Guilherme March, intitulada “Eu gostaria”. Foi notó-

ria a comoção do público com a bela mensagem sobre a verdadeira essência do Natal. Ao final 

houve a apresentação do Coral do Rotary em clima de fraternidade e alegria. 

Por Larissa Chaves

Orientadora de Mocidade

Para reler a mensagem Eu 
gostaria, psicografada por 
Raul Teixeira, clique aqui

http://www.sef.org.br/eu-gostaria/


DOAÇÕES

Sites parceiros
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Café

Informações: Tels.: (21) 2717-8235 / 9-8435-2566 

Uma LINDA MESA DE CHÁ
com grande variedade de

doces, salgados e refrigerantes.
MÚSICA AO VIVO e

SORTEIOS. 

Artecom

www.remansofraterno.org.br

Remanso
Fratern

E OTI  AC MR OE RX
E

Toda a renda obtida na venda
deste produto será revertida
para o Remanso Fraterno.

www.remansofraterno.org.br

Data: 27/04/2014 (Domingo)

Horário: 17 horas

Valor: R$ 12,00

Local: SEF - Rua Passo da Pátria, 38

São Domingos - Niterói - RJ
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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 so-
cial Remanso Fraterno

Você ajuda ao comprar um livro da Edi-
tora Fráter

Site: www.editorafrater.com.br

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

Banco Itaú - 341

Agência: 6173

Conta Corrente: 50848-9

CNPJ: 30.597.876/0001-28

Favorecido: SEF - Sociedade Espírita Fraternidade

Doe qualquer valor através do Paypal

Donate any amount through Paypal

Haz una doación a través PayPal

Faites un doun à travers PayPal

Sites parceiros

Conselho Espírita do Estado 
do Rio de Janeiro

www.ceerj.org.br

A primeira WEBTV espírita 
do mundo

www.tvcei.com

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

www.radioriodejaneiro.am.br
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No endereço eletrônico http://www.sef.org.br/infosef/ você poderá acessar todos os informativos editados anteriormente.Café

Informações: Tels.: (21) 2717-8235 / 9-8435-2566 

Uma LINDA MESA DE CHÁ
com grande variedade de

doces, salgados e refrigerantes.
MÚSICA AO VIVO e

SORTEIOS. 

Artecom

www.remansofraterno.org.br

Remanso
Fratern

E OTI  AC MR OE RX
E

Toda a renda obtida na venda
deste produto será revertida
para o Remanso Fraterno.

www.remansofraterno.org.br

Data: 27/04/2014 (Domingo)

Horário: 17 horas

Valor: R$ 12,00

Local: SEF - Rua Passo da Pátria, 38

São Domingos - Niterói - RJ
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