
C hegou ao mundo nos braços de uma tecelã e de um modesto carpinteiro, cercado pela 

moldura da natureza em festa. 

A sua vida se desenvolveu, desde cedo, demonstrando a que viera, quando dialogou com os 

doutores do templo, aos 12 anos de idade, conforme rezam as tradições. Conviveu com todos os 

tipos de criaturas, exaltando a simplicidade e a alegria de viver, a felicidade ao bem e a 

fraternidade, a responsabilidade nos atos e o amor. 

Falou sobre o bem, sentindo-o. 

Ensinou o bem, vivenciando-o e a ele se entregando. 

Passou pela Terra como a brisa que sopra na primavera, deixando o aroma da Sua passagem, 

numa verdadeira floração de bênçãos variadas. 

Esteve no mundo como um marco de permanente esperança, insuflando coragem nas almas 

aterradas de pavor ante as próprias deficiências. 

Viveu no planeta entre a luz do Céu e as almas umbrosas da Terra, buscando levantar o 

coração humano para as atitudes felizes, onde vibram os seres angélicos dos quais Ele fazia parte. 

Aquilo que afirmou como fundamental à alegria e à paz tratou de expressar em Sua vida, na 

condição de Modelo e de Guia de todos nós, por isso amou os Seus e por eles deu a própria vida; 

atendeu às necessidades das almas enfermas que O buscaram; ofereceu a água fresca da Sua 

dedicação, a fim de que não mais sede tivesse quem dela bebesse, saciou a fome de 

entendimento, de conhecimento e de carinho, tudo havendo transformado no sublime pão da 

vida; apresentou-Se atencioso e verdadeiro para com Seus discípulos, ajustado à posição de 

Mestre inigualável. 

Acompanhando os movimentos da Humanidade através das eras, identificamos nobres e 

respeitáveis almas, que pregaram o bem, o bom e o belo para os seis liderados, que os exalçam 

pelos tempos afora. 

Quando, diante da indagação de Allan Kardec aos imortais acerca de qual era o Espírito mais 

perfeito oferecido ao mundo para servir de Guia e Modelo à Humanidade, os Mentores 

planetários ripostaram dizendo que era Jesus. 

Como Ele foi, então, o maior dentre todos os que à Terra foram enviados para anunciar o 

Reino dos Céus aos aturdidos filhos do Grande Pai, isso significa que todos os demais, por mais 

dignos e respeitáveis que tenham sido, são, contudo menores do que Ele. 

Mensageiros da Divindade, todos os demais vieram atender aos programas do Criador atidos 

às épocas, às culturas, às inclinações morais. Jesus, porém, trouxe os matizes da Lei que a todos 

alcança, sem choques essenciais com nenhum deles, embora o formato próprio às realidades 

psico-antropológico-sociais de cada um. 

Nesta edição: 

Jesus 
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Informativo da Sociedade Espírita Fraternidade - Niterói - RJ 

    Ano 1 - Edição 08 - Dezembro de 2012 

"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 - psicografia de Raul Teixeira)                                                                                                
A SEF foi fundada em 4 de setembro de 1980 

JESUS 

Continua na página 3 

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


 

INFOSEF  Ano 1 - Edição 08 - Dezembro de 2012                                                                                                             página 2 

 

 

http://www.sef.org.br/
https://www.facebook.com/SociedadeEspiritaFraternidadeSEF
https://www.facebook.com/SociedadeEspiritaFraternidadeSEF


INFOSEF  Ano 1 - Edição 08 - Dezembro de 2012                                                                                                             página 3 

JESUS (CONTINUAÇÃO) 

S omente Jesus Cristo conseguiu ensinar e exemplificar com Seu viver as lições que nos passou, e se hoje, quando evocamos o 

Seu luminoso Natal, nos vemos engolfados nessas ondas de felicidade, é porque o Senhor de Nazaré, mais e melhor do que qualquer outro, 

transformou-Se em Caminho, em verdade e em vida para todos nós, em todos os tempos e em todas as dimensões da vida terrestre. 

                                                       

  Espírito Camilo 

 

Mensagem psicografada pelo médium J. Raul Teixeira  

na Sociedade Espírita Fraternidade – Niterói - RJ 

CAMPANHAS 

J á antevendo o ano de 2013, precisaremos de material escolar para as nossas crianças.  

Consulte-nos para prioridades nos telefones (21) 37012643, (21) 2609-9930 ou (21) 2722-2455. 

Ou nos e-mails: remanso@remansofraterno.org.br ou sef@sef.org.br  

As doações podem ser entregues na SEF ou no Remanso Fraterno. 

 

Material necessário em geral: 

Cadernos brochura,  

Lápis,  

Papel silhueta,  

Papel camurça,  

Borracha,  

Apontador,  

Hidrocor,  

Papel crepon,  

Giz de cera,  

Lápis de cor,  

Massa de modelar,  

Cartolina,  

Cola 500g,  

Gouche,  

Papel 40kg,  

Apagador ,  

Papel cartão,  

Marcador de quadro branco,  

Papel pardo,  

Barbante,  

Caderno de desenho,  

Caderno meia pauta,  

Caneta esferográfica,  

Etiqueta,  

Plástico p/encadernar,  

Caderno grande,  

Clips,  

Grampo,  

Cola color c/6,  

Envelope pardo,  

EVA,  

Estojo,  

Fita crepe,  

Fita durex,  

Fita dupla-face,  

Fita lx810,  

Isopor,   

Lixa 120,  

Papel A4,  

Papel chamequinho,  

Papel laminado,  

Papel seda,  

Pasta polionda,  

Régua,  

Tesoura,  

Corretor,  

Pincel 

 

mailto:remanso@remansofraterno.org.br
mailto:sef@sef.org.br
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A  Federação Espírita do Paraná completou 110 anos de existência e durante o feriado do dia 15 de 

novembro, os companheiros da FEP, como parte da programação por esse marco significativo, estiveram na cidade 

de Niterói, na sede da Sociedade Espírita Fraternidade, com o objetivo de prestar uma homenagem ao confrade Raul 

Teixeira, em nome do movimento espírita paranaense, devido ao trabalho de divulgação feito pelo homenageado.  

Antes do início da cerimônia, houve a apresentação do coral da SEF.  Logo após, Marcos Alves, Diretor de 

Doutrina, fez as saudações iniciais e a prece de abertura, passando a palavra ao Presidente da FEP, Luiz Henrique 

da Silva, que falou do carinho e respeito pelo homenageado e da sua importância para o movimento espírita 

paranaense, que Raul visita há muito anos, para pregar o Espiritismo.   

A exposição do Presidente foi concluída com a entrega de uma placa especialmente confeccionada para essa 

homenagem, e, em seguida, Maria Helena Marcon, do grupo de diretores presentes, apresentou um emocionante 

relato a respeito da relação de Raul com o Paraná espírita. Ela  recordou alguns momentos preciosos de suas 

passagens pelo Estado e enfatizou o amor do renomado orador por sua mãe, desencarnada quando ele ainda era 

menino.  A palavra doce e suave da nossa irmã foi complementada por depoimento de José Virgílio Góes, também 

Diretor da FEP, que lembrou seu primeiro contato com Raul, ainda nas terras amazonenses. 

Importante destacar que nessa data (15 de novembro) também se completa um ano que Raul sofreu um AVC, 

e estando hoje em processo de recuperação, após os discursos dos dirigentes presentes ao evento, Raul agradeceu a 

generosidade da Diretoria da FEP, ressaltando seu profundo carinho pelos irmãos paranaenses.  Em uma fala de 

cerca de 7 minutos, encantou a todos pelo seu esforço por expressar suas ideias de forma clara, o que o fez com 

desenvoltura, considerando seu estágio de recuperação e a natural emoção. 

A cerimônia foi encerrada pelo Diretor Administrativo da SEF, José Müller, que ressaltou a grandeza da FEP 

e seus expressivos serviços prestados ao Espiritismo, proferindo, em seguida, uma prece. 

Ao final, foi servido um lanche, propiciando maior confraternização entre os presentes, e foram feitas as fotos 

para registro do evento histórico. 

Fotos: Júlia Mattos 

Raul posa para fotos entre os amigos do Paraná; companheiros de outros estados também estiveram presentes 
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JEITO DIVINO 
 Manter o padrão 

   De atos; 

  Experiências; 

   Caminhos 

Igualdade chega derrubando os ninhos 

       Filhotes voam 

Cantam o que em seus ouvidos soam 

       Sem preparar a própria sinfonia 

Aquela que Aquele preparou pra cada um 

    Em Sua trajetória só cabe um 

 Exemplo Jesus confirma a harmonia 

        A voz interna acusa mudanças 

   Ignorada, continuam-se a encher as panças 

   Escutada, prepara o terreno 

 O caminhar num mundo mais pleno 

     O jeito divino é sempre sereno 

   Onde Virtudes são Tesouros 

    Menos valiosa é a matéria, o ouro 

Experimentar a Verdade 

Aquela que a Voz da Consciência, que é A voz do Altíssimo 

    traduz como a real experiência 

 Gera e espalha a solidariedade 

Dissipar o Amor, em ação A Caridade 

 O Bem completo 

  Jesus por perto 

      Nisto  A Pura Liberdade 

Que assim realçam 

Muito mais que atos que passam e repassam 

É o Padrão do Bem que vive Paz, Amor e Sabedoria 

  Compondo a Vida com Singular Sintonia 

Leandro Galler Kubelka 



INFOSEF  Ano 1 - Edição 08 - Dezembro de 2012                                                                                                             página 6 

O  Remanso Fraterno continua formando pizzaiolos, como o faz desde o ano de 2011. No dia 13 de 

outubro passado, sob a direção do Evaldo Soares Jr –  voluntário da SEF – mais uma turma se capacitou na 

preparação de pizzas. O curso foi oferecido a sete jovens 

evangelizandos que frequentam o Remanso Fraterno aos sábados. 

Consta de oito aulas e Evaldo se alegra ao comentar que dois deles já 

estão atuando no setor. 

 Na ocasião, os formandos deram-nos o privilégio de saborear 

variadas massas com recheios suculentos. O perfume que vinha das 

assadeiras das pizzas envolvia a todos. 

Os formandos foram homenageados pelos seus colegas e 

instrutores. 

Momentos de muita descontração e fraterna harmonia. 

Parabéns a mais essa inciativa do Remanso Fraterno. 

 

                           Equipe INFOSEF 

FORMATURA DE PIZZAIOLOS NO REMANSO FRATERNO 

MENSAGEM DE UM ESPERANTISTA 

 

Elkorajn salutojn, karaj Geamikoj! 

Dankon pro via grava partopreno en la konstruado de pli bona mondo! 

Mi lernis Esperanton precipe por helpi en la internacia diskonigado de la Spiritisma Doktrino. 

Pacon, sanon, prosperon kaj feliĉon por vi... kaj por la tuta Homaro! 

Fratece, Alcebíades (Onklo Bidao). 

 

Cordiais saudações, caros Amigos e Amigas! 

Obrigado pela importante participação de vocês na construção de um mundo melhor! 

Aprendi Esperanto principalmente para ajudar na divulgação internacional da Doutrina Espírita. 

Paz, saúde, prosperidade e felicidade para vocês... e para toda a Humanidade! 

Fraternalmente, Alcebíades  

 

 

E ssa foi a carinhosa mensagem enviada pelo confrade espírita Alcebíades Geraldo Lopes, veterano 

colaborador do Niterói Esperanto Clube e do Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Curiosamente, essa mensagem 

foi recebida no momento exato em que a SEF inaugurou o grupo de estudos de Esperanto, coordenado por Gabriel 

Cardozo. Desejamos que os Benfeitores Espirituais abençoem essa iniciativa de formar novos esperantistas!  

 

                                           Equipe INFOSEF 

Os formandos ao lado do professor 
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ESPERANTO 

O  Esperanto foi criado pelo polonês Lázaro Luiz Zamenhof, que cresceu numa Polônia ocupada pela 

Rússia, onde diversas etnias coexistiam e conflitos eram muito comuns. As pessoas literalmente não falavam a 

mesma língua. A ideia da construção de um idioma pareceu inata a Zamenhof, que trabalhou neste sentido, desde sua 

juventude. Formou-se em medicina, aprendeu diversos idiomas de forma autodidata e, finalmente, em 1887 publicou 

o primeiro livro contendo a versão inicial do idioma. 

O esperanto nasceu para ser o idioma de comunicação entre os povos. Não era a intenção de Zamenhof 

substituir nenhuma língua existente. Sua proposição era torna-lo o idioma da fraternidade. Ao contrário de outros 

idiomas artificiais, o Esperanto venceu o tempo, as perseguições e a descrença e hoje, a 125 anos da sua criação, é o 

idioma artificial mais falado no mundo. Possui um vasto acervo de material bibliográfico, músicas, filmes, revistas, 

programas de rádio etc.  

Destacamos o programa na rádio Rio de Janeiro de nome Esperanto, que vai ao ar toda terça feira às 15:00h. 

 

Júlia Mattos 

O IDIOMA DA FRATERNIDADE 

“S aluton!”, foi com essa saudação que iniciamos nossa troca de ideias com Gabriel Cardozo, 

idealizador do grupo de estudos de Esperanto na SEF. 

O engenheiro Gabriel Cardozo, motivado pelo ideal do esperanto, resolveu iniciar um grupo de estudos do 

idioma na sede da SEF. “O esperanto não é só mais um idioma; é uma ferramenta para união verdadeira entre os 

povos. A forte ligação do Movimento Espírita com o esperanto e as mensagens psicografadas sobre o idioma da 

fraternidade foram incentivadores para que eu o estudasse”, conta Gabriel. 

Ele convida todos que estejam dispostos a aprender esperanto, a conversar sobre o idioma e sua relação com o 

mundo e com o espiritismo. Aqueles que estiverem curiosos e que desejem se informar sobre o assunto também 

serão bem vindos. O grupo de estudos acontece todos os sábados, na sala 208, às 15 horas. 

O estudo ocorre em três momentos. O primeiro é um momento cultural e filosófico, no qual são apresentados 

vídeos, textos e músicas sobre o Esperanto e sua cultura, com reflexão a respeito dos usos e impactos do idioma. O 

segundo é o de estudo do idioma em si, gramática e vocabulário. São utilizados exemplares do livro “Minicurso de 

Esperanto”, de J. Sales, bem introdutório, simples, e que está disponível para empréstimo. Ao final, um momento de 

discussão sobre o espiritismo e sua estreita ligação com o esperanto.  

Gabriel comenta que “a maior vantagem do esperanto é a possibilidade de nos comunicarmos com pessoas de 

qualquer lugar do mundo, aprender sobre sua cultura usando uma ferramenta neutra. Participar de encontros de 

esperantistas também é muito gratificante.  

Continua na página 8 
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O IDIOMA DA FRATERNIDADE (CONTINUAÇÃO) 

 

      rmãos queridos. 

Diante dessa crise que se abate sobre nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos 

brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros trazemos na noite de hoje a nossa 

mensagem de fé,  de coragem e estímulo. Estamos irradiando-a para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo 

realizadas neste instante, de norte a sul do Brasil. Durante vários dias estaremos repetindo a nossa palavra, a fim de 

que maior número possível de médiuns possa captá-la. Cada um destes que sintonizar nesta faixa vibratória dará a 

sua interpretação, de acordo com o entendimento e a gradação que lhe forem peculiares. 

Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nesta campanha. 

Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, 

de descrédito e de desalento é tão grande que, mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando a realizar 

algo de construtivo e útil para o país, em qualquer nível, vêem-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus 

anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o 

sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos de nossa nação varra para longe os miasmas do desalento e 

do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. 

Somente através da esperança conseguiremos de novo, arregimentar as forças de nosso povo sofrido e 

cansado. 

Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, 

infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. Ah! A fé no nosso futuro! A certeza de que estamos 

destinados a uma nobre missão no concerto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria podem retardar. 

Responsabilidade nossa. Tarefa nossa. Estamos cientes de tudo isto e nos deixamos levar pelo desânimo, este vírus 

de perigo inimaginável. O desânimo e seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo, 

andam juntos e contagiam, muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São 

como o cupim a corroer, no silêncio, as estruturas.  

MENSAGEM DE ESPERANÇA 

P ara o espírita, o esperanto é uma forma de divulgar a mensagem de Jesus entre todos os povos”.  

Destaca, ainda, que por conta de sua estrutura, aprender esperanto, segundo especialistas, faz com que outros 

idiomas sejam posteriormente aprendidos mais rapidamente pelo estudante. 

Quem estiver interessado pode pesquisar um pouco mais sobre o assunto pode acessar os sites: http://

www.kke.org.br/dossie/historia_do_esperanto e http://www.febnet.org.br/blog/geral/estudos/a-feb-e-o-esperanto 

                                                                                  

Esperanto unigos la homaron - O esperanto unirá a humanidade  

                                                            Júlia Mattos 

I 

Continua na página 9 

http://www.kke.org.br/dossie/historia_do_esperanto
http://www.kke.org.br/dossie/historia_do_esperanto
http://www.febnet.org.br/blog/geral/estudos/a-feb-e-o-esperanto/
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MENSAGEM DE ESPERANÇA (CONTINUAÇÃO) 

N esta edição, a última do ano, agradecemos: 

 aos colunistas  que nos enviaram suas matérias; 

 aos irmãos e irmãs de todos os lugares, que nos enviaram mensagens de incentivo; 

 aos Centros Espíritas que, através dos seus representantes, têm apoiado a SEF, em especial, o Remanso Fraterno; 

 aos voluntários da SEF que  têm incentivado este trabalho de divulgação. 

Rogamos aos Benfeitores Espirituais a sustentação necessária a todos os trabalhadores da seara de Jesus que têm 

divulgado a Doutrina e as ações espíritas em prol do progresso espiritual de cada pessoa.                                   

AGRADECIMENTOS 

 

          ão raras vezes, insuflado por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agentes do caos, esse 

vírus se expande e se alastra, por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. 

Diante desse quadro de forças negativas tornam-se muito difíceis quaisquer reações. Portanto, cabe aos 

espíritas o dever urgente de lutar pela transformação deste estado geral. Que cada Centro, cada grupo, cada reunião 

promova nossa campanha. Que haja uma renovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras 

e abatidas pelas provações rudes, encontrem em nossas Casas um clima de paz, de otimismo e de esperança!  

 Que vocês levem a nossa palavra a toda parte. Aqueles que possam fazê-lo, transmitam-na através dos meios 

de comunicação, precisamos contagiar o nosso Movimento com estas forças positivas, a fim de ajudarmos 

efetivamente o nosso país a crescer e caminhar no rumo do progresso. São essas forças que impelem o indivíduo ao 

trabalho, a acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por 

um futuro melhor. 

Meus irmãos, o mundo não é uma nau à matroca. Nós sabemos que “Jesus está no leme” e que não iremos 

soçobrar. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. 

 Sejamos solidários sim com a dor de nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o 

dever indeclinável de fazê-lo, sobretudo transmitindo o esclarecimento que a Doutrina Espírita proporciona. Mas 

que também a solidariedade exista em nossas fileiras, para que prossigamos no trabalho abençoado, unidos e 

confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejado. 

E não esqueçamos de que, se o Brasil “é o coração do mundo”, somente será a “pátria do Evangelho” se este 

Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. 

    Eurípedes Barsanulfo 

(Mensagem psicografada pela médium Suely Caldas Schubert,  

em 14 de setembro de 1983, no Centro Espírita Ivon Costa,  

em Juiz de Fora, MG) 

N 

Equipe INFOSEF 
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OUTRO GRANDE ENCONTRO NO AMAR 

M ais uma vez o Remanso Fraterno viveu um momento de integração com companheiros atendidos no 

Trabalho de Domingo (TD), na SEF. 

Nesse trabalho são oferecidas exposições sobre o Evangelho e palestras educativas, tendo como convidados os 

integrantes dos Alcoólicos Anônimos e médicos que abordam temas como doenças transmissíveis e infecciosas 

(hanseníase, AIDS, tuberculose etc.). É também realizada uma ampla abordagem sobre o uso de drogas. 

Um novo grande encontro com os irmãos foi realizado no último dia 25 de novembro, no Remanso. Eles são 

em sua maioria oriundos das ruas. Foram recebidos pelos coordenadores, voluntários e evangelizadores do Trabalho 

de Domingo da SEF, assim como pela coordenadora do Projeto AMAR. 

Este novo encontro foi fruto de inúmeros pedidos dos usuários devido ao sucesso da visita anteriormente 

realizada no dia 02 de setembro deste ano e que foi inesquecível para eles. (edição n° 05 do INFOSEF) 

A proposta de lhes oferecer o espaço no setor AMAR (Amigos do Meio Ambiente do Remanso) para fazerem 

plantio de sementes de hortaliças e flores voltou a ser muito proveitosa.  Novamente um momento de ajuda mútua, 

de lazer e troca de conhecimentos. Eles vibraram com a oportunidade. Apreciaram e comentaram mais uma vez o 

quanto é forte a natureza representada pela magnífica Mata Atlântica (Mata da Serra da Tiririca) que abraça a todos 

no Remanso Fraterno. 

O dia estava com chuvas esparsas e uma brisa fresca bailava entre nós; conduzia fluidos perfumados que 

exalavam das flores e da densa floresta.  Nada que possamos descrever com nossas singelas palavras.  

Depois destas atividades, foi servido um almoço com verduras fresquinhas colhidas por eles na horta do 

Remanso.  

Um domingo emocionante para todos. 

Quer ser um voluntário? Mande um e-mail para voluntarios@sef.org.br.  

Neste endereço eletrônico você será entrevistado e encaminhado para a área de seu interesse. 

Elaine Dornellas - Coordenadora AMAR 

Arlete - Coordenadora Trabalho de Domingo 

José Heleno - Coordenador Trabalho de Domingo 

Roberto Guima - Voluntário Trabalho de Domingo/INFOSEF 

Fotos: Roberto Guima 

Os atendidos trabalharam na horta; voluntários prepararam o almoço, onde foram servidas verduras plantadas no Remanso 



  Conselho Espírita do  

Estado do Rio de 

Janeiro 
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SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE 

 
Endereço: Rua Passo da Pátria, 38 - São Domingos  Niterói - Rio de Janeiro - CEP: 242210-240 

Telefone:   (21) 2717-8235    -    Fax: (21) 2722-2455 

E-mail: sef@sef.org.br    -    Site: www.sef.org.br  

            

REMANSO FRATERNO 
 
Endereço: Rua Jean Valentteau Moulliac, 47 - Várzea das Moças - Niterói - RJ - CEP: 24330-160 

Telefone: (21) 2609-9930       

A SEF está registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. 

E-mail: remanso@remansofraterno.org.br    -    Site: www.remansofraterno.org.br 

Para saber como chegar no Remanso Fraterno, veja nosso mapa aqui. 

 

EDITORA FRÁTER 
A venda de livros é empregada na     

obra     social     Remanso Fraterno.  

Você estará ajudando comprando um 

livro da Fráter.  

Site: www.editorafrater.com.br 

SITES PARCEIROS 

EQUIPE INFOSEF 

Conheça a primeira Web TV espírita do 

mundo e se informe de sua grade de 

programação em vários idiomas. 

  A TV CEI é uma iniciativa do Conselho 

Espírita Internacional  

Rádio Rio de Janeiro 

1400 Khz - Brasil - RJ 

A Emissora da Fraternidade. Colabore. www.tvcei.com 

DOAÇÕES 
 

 

 

 

Para fazer uma doação para o Remanso Fraterno, 

basta utilizar os dados abaixo:                                                                 

Banco Itaú - 341 

Agência: 6173 

Conta Corrente: 50848-9  

CNPJ: 30.597.876/0001-28  

Favorecido: SEF - Sociedade  Espírita Fraternidade 

www.facebook.com/SociedadeEspiritaFraternidadeSEF  

Todas as matérias são de responsabilidade 

do colaborador, e estão sujeitas à 

aprovação para serem veiculadas, bem 

como à revisão ortográfica e textual. 
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