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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...”
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05
de novembro

12
de novembro

19
de novembro

 Livre
a: Magaly Andrade

a: Larissa Chaves
Conhece-se a árvore pelo fruto

26
de novembro

: José Mauro Callado
Os trabalhadores da última hora

a: Elizabeth Guimarães
O jovem e o Evangelho
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Um das questões centrais a 
guiar o trabalho educativo no Nú-
cleo Educacional Professora Clélia 
Rocha – Remanso Fraterno é a de  
contribuir para que nossos alunos 
possam superar as graves limita-
ções impostas pelo ambiente co-
munitário e/ou familiar de forma 
a perceberem as possibilidades de 
vida em cenários com mais respei-
to mútuo e à cidadania.

 Participação passiva ou ativa 
em episódios de violência marcam 
os corações e mentes das crianças e dos adolescentes, para além do que se possa imaginar, mas 
ela não pode ser determinante dos caminhos futuros que percorrerão. Cabe aos adultos que os 
cercam a tarefa de fazer com que percebam  que os esforços gastos no exercício da aprendiza-
gem serão valiosos na melhoria de suas vidas e de suas famílias.

 Ultimamente, sentimos a necessidade de reagir à escalada de violência vivenciada por nos-
sos alunos e seus familiares em suas comunidades, abraçando-os para que saibam que estamos 
solidários e propondo alternativas de vida baseadas na reforma íntima, na cooperação e no 
cuidar do outro. 

Assim, no dia 25 de setembro iniciamos o Movimento pela Paz, com um manifesto que 
reuniu a comunidade escolar em dia de  festa e alegria, durante o qual procuramos trazer os 
exemplos de Francisco de Assis e embalamos nossas esperanças em músicas que exaltaram a 
alegria e a boa vontade, na voz de Robson Ribeiro, contagiando a todos que lá estiveram. Nesse 
dia, alunos cuidaram de alunos, participando de oficinas, como por exemplo, estudantes de 
uma turma penteando os cabelos de colegas de outra, e uma turma propondo exercícios de 
yoga para outra.

A partir do manifesto, alunos e educadores estão dedicados às ações de um projeto inspira-
do na linda canção de Nando Cordel que diz “A paz do mundo começa em mim”.

Equipe do Núcleo Professora Clélia Rocha

Manifesto pela Paz no Remanso Fraterno

Os trabalhadores da última hora



Pág. 4  - Ed.30 - Novembro de 2014                        Agradecemos a divulgação deste informativo                    INFOSEF



Pág. 5 - Ed. 30 - Novembro de 2014                      Agradecemos a divulgação deste informativo                      INFOSEFPág. 4  - Ed.30 - Novembro de 2014                        Agradecemos a divulgação deste informativo                    INFOSEF

Seminário da SEF homenageia os 150 anos 
de O Evangelho Segundo o Espiritismo

A Sociedade Espírita Fraternidade promoveu no dia 11 de outubro seu VIII Seminário, no 
Instituto Espírita Bezerra de Menezes (IEBM), evocando os 150 anos de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo,  tendo como convidados os oradores Severino Celestino, de João Pessoa-PB, que 
discursou sobre “A Mensagem das Bem-Aventuranças” e Alessandro Viana, de Itapetininga-SP, 
que abordou “A Terapia do Perdão”.

O Seminário foi aberto por nós, com um agradecimento pela presença de todos e dos orado-
res, bem como à Diretoria do IEBM, que não poupou esforços para nos atender em tudo que 
foi necessário para a realização do evento.  Ainda, relembramos a importância daquele prédio, 
quando outrora abrigava a extinta FEERJ (Federação Espírita do Estado Rio de Janeiro), local 
em que Raul Teixeira iniciou um grupo de estudos e de palestras às terças-feiras, no ano de 
1978, período em que alguns irmãos, atraídos pela oratória do jovem pregador, foram chegan-
do e ficando, estabelecendo entendimentos e vínculos, culminando com a fundação da SEF, 
dois anos depois, no dia 4 de Setembro de 1980.

O Seminário foi mediado por dois jovens da 
Mocidade da SEF, Elisa Rocha e Gustavo Gar-
cia, que apresentaram os oradores e conduziram 
com brilhantismo todas as demais etapas.

Um público em torno de 240 pessoas se en-
cantou com as exposições seguras e instrutivas 
dos ilustres oradores.  Alessandro Viana lançou, 
nesse mesmo dia,  o livro “Simples e Comple-
xos”, com os direitos autorais cedidos à SEF.

Marcos Alves
Diretor de Doutrina
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Coquetel em prol do Remanso Fraterno

Em sua 15ª edição, a mostra Casa Design de Niterói apresenta ao público uma seleção do 
trabalho de conceituados arquitetos, designers e paisagistas da cidade, trazendo novidades e 
ideias importantes para setores da economia no Município. A Casa Design está aberta ao pú-
blico entre os dias 1º de outubro e 16 de novembro, na rua Marco Aurélio dos Santos, nº 53, em 
São Francisco.

Em 2014, uma generosa parceria entre os organizadores da Mostra e a ONG “Niterói Mais 
Humana”, destinou os recursos financeiros do coquetel de inauguração da Mostra, ao Remanso 
Fraterno e à APAE de Niterói. 

Ficamos muito sensibilizados com o carinho da lembrança e em nome de nossas crianças 
agradecemos pela iniciativa.

Uma Voluntária
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Objetivando proporcionar um ensino de qualidade, em período integral, oferecendo tam-
bém, 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.reman-
sofraterno.org.br e faça parte desta história.

http://www.remansofraterno.org.br
http://www.remansofraterno.org.br
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Um dia de gincana

Você já conhece o Bazar Remanso Fraterno?

Uma bela surpresa foi o que tivemos, quando recebemos no dia 26 de setembro, alegre e 
animado grupo de funcionários da Petrobras para cumprir tarefas de uma gincana interna 
de sua instituição. Eles deveriam promover uma atividade com os alunos e também verificar 
as necessidades materiais de nossa escola para arrecadar pelo menos cinco itens dentre os 
levantados.

Chegando ao Remanso Fraterno a equipe desafiou os alunos do 5º ano do ensino funda-
mental para uma partida de futebol.

Foi uma alegria só! Meninos e meninas, tendo em seu time a professora de Educação Físi-
ca, se empenharam para vencer os desafiantes da equipe Energéticos da Petrobras.

O jogo, que teve como juíza e bandeirinha a professora da turma, começou com placar 
desfavorável aos alunos, mas logo uma boa virada fez com que o placar final ficasse em 2x1, 
com vitória do time do 5º ano.

Iniciativas como essa gincana são sempre bem vindas e deixam nossas crianças muito 
contentes.

             Coordenação do Núcleo Profa. Clélia Rocha

Não?  Então venha nos fazer uma visita. 
O Bazar Remanso Fraterno não é apenas mais um bazar, mas é também uma lojinha onde 

você vai encontrar uma variedade de artigos. 
Aproveite e faça uma doação, que poderá ser entregue também na SEF. Tudo será muito 

bem-vindo: blusas, roupas de festa, roupas infantis, sapatos, sandálias, ternos, blazers, calças 
jeans e social, camisas , chapéu, cintos, gravatas, mochilas, roupa de cama e mesa, brinquedos, 
discos de vinil, material de escritório, utensílios de cozinha, enfeites etc.

O endereço é Estrada Velha de Maricá, número 603/105 –  Rio do Ouro (ponto final do 
ônibus 48- viação Pendotiba) 

Telma Goudar

                                                                  Voluntária

Urgente: estamos precisando para uso da lojinha de uma minigeladeira ou frigobar, em condições de uso.
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Grupo de estudos no Remanso

Saúde bucal no Remanso

Estamos felizes com o desempenho do nosso grupo de estudos no Remanso Fraterno. No-
vos colaboradores, que alegres vão chegando, contribuem na tarefa. O Evangelho Segundo o 
Espiritismo vai sendo estudado e as vibrações de paz certamente envolvem o nosso Remanso. 

Deus nos abençoe e nos guarde para prosseguirmos na tarefa do bem e que os amigos espi-
rituais continuem a nos incentivar neste trabalho, suprindo as nossas deficiências.

             
 Alcione Paixão

          Voluntária

A atenção com a saúde bucal é contínua no Remanso Fraterno. Uma equipe de quatro den-
tistas trabalham na prevenção da cárie dentária dos nossos alunos.

A grande colaboração das professoras e auxiliares na escovação dos dentes de nossos peque-
nos tem feito a diferença.  O índice desta doença contagiosa tem diminuído consideravelmente. 

É com alegria que encontramos as crianças mostrando seus dentinhos escovados e  dizendo: 
“Olha tia meu dente não está limpinho?” Isso nos deixa bem animados.

 O Remanso agradece à equipe.
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As flores do amor de Deus

As flores do amor de Deus já nos alcançam
qual alvas rosas em bela cerca debruçadas,
que ares de amorosa brisa embalançam
em noite nova, já de estrelas pontilhadas.

As flores do amor de Deus já nos acariciam,
qual belos lírios aos olhos ofertados, 
que aos caminhos a beleza propiciam,
nos campos verdemente ensolarados.

As flores do amor de Deus já nos embalam
como campânulas, delicada melodia,
que vão subindo aos céus e à Terra alindam,
nos tons suaves que se ofertam à pradaria.

As flores do amor de Deus o coração aquecem
ao permitir lhe adentre o Sol, cada pessoa
pois vão brotar as sãs sementes que lhe dormem
fazendo, enfim, germine ali uma alma boa.

Elizabeth Guimarães
      Voluntária
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Dia do Mestre e do Auxiliar Administrativo Escolar 

No dia 16 de outubro passado, prestamos uma singela e comovida homenagem a 
todos aqueles que vêm participando, ao longo do ano letivo, das lides educativas de 
nossa escola.

Professores, auxiliares de educação, voluntários, funcionários administrativos e de 
apoio e manutenção participaram de gostoso café da manhã, preparado com carinho 
pela equipe de nutrição e cantina. 

A surpresa ficou por conta do grupo de artesãs da Oficina de Artesanato da SEF, que 
apresentou divertido jogral sobre a profissão de professor. Rimos e cantamos juntos.

Depois, todos participamos de uma oficina, com o material 
trazido pelas próprias artesãs, com o objetivo de confeccionar-
mos nossos próprios presentes.

O querido professor Raul Teixeira marcou presença, brindan-
do a todos com suas palavras de amor e afeto. 

Ao final, a equipe da oficina de  artesanato nos ofertou uma 
bela pintura, de autoria de Cristina Cruz, retratando, com lindas 
cores, a figura de Francisco de Assis.

Uma voluntária
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Acolhimento no Trabalho de Domingo

Há alguns meses o Trabalho de Domingo conta com uma Assistente Social contratada 
especificamente para esse trabalho. Sua primeira ação foi realizar um diagnóstico da po-
pulação frequentadora da Casa, onde constatou que o perfil dos usuários do Trabalho de 
Domingo se identifica com o perfil mais geral, apontado pelas pesquisas da área.

A partir daí começou a se pensar em um projeto piloto de acolhimento, como a Política 
Pública para população em situação de rua recomenda. A novidade é que desde o dia 24 de 
agosto o projeto começou a decolar, inicialmente para os novos frequentadores da casa, de 
forma integrada entre os voluntários e o Serviço Social.

O grupo de acolhimento é um espaço de convivência onde cada um se apresenta, os usu-
ários conhecem a Casa, e são construídas regras de convivência tendo como base o respeito. 
Esta parte do grupo é conduzida pelas voluntárias responsáveis e a Assistente Social utiliza 
procedimentos técnico operativos próprios do Serviço Social para suas intervenções duran-
te o grupo: escuta qualificada, informações, orientações e encaminhamentos. 

A maior demanda apresentada pelos usuários é a questão da documentação civil, pois 
muitos não possuem ou perderam o que tinham. Eles são encaminhados ao Centro Pop, 
onde a SEF se articulou para facilitar as solicitações e acompanhá-los. O Centro Pop tam-
bém resolve outras questões tais como regulação de vaga em abrigos, inscrição no Cadastro 
único, inscrição no PRONATEC, entre outros.

A Assistente Social participa de diversos espaços de defesa e garantia de direitos para 
população em situação de rua, como por exemplo, as reuniões do Comitê Intergestor de Po-
líticas para População em Situação de Rua de Niterói, Reuniões do Grupo de Trabalho sobre 
Documentação Civil realizado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e diversos fóruns 
e eventos de discussão sobre a temática. Esses espaços são fundamentais para a articulação 
com os diversos outros setores, o que permite que o trabalho seja integrado.

O grupo de acolhimento acontece todos os domingos das 8:30hs às 09:50hs e é conduzi-
do pelas voluntárias Regina Rosari e Anali Bertolli, com a participação técnica da  Assisten-
te Social Daiane Jobert e a estagiária de Serviço Social Simone Costa, além da presença dos 
coordenadores do Trabalho de Domingo, falando sobre as regras da SEF.

Daiane de Almeida Jobert

Assistente Social
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Quanto menos trabalho, mais preguiça.
Quanto menos esforço, mais estagnação.
Quanto menos direito, mais insegurança.
Quanto menos serviço, mais penúria.
Quanto menos fé, mais desconfiança.
Quanto menos caridade, mais aspereza.
Quanto menos entendimento, mais perturbação.
Quanto menos bondade, mais intolerância.
Quanto menos diligência, mais necessidade.
Quanto menos simpatia, mais obstáculos.
Quanto mais fizeres pelos outros, mais receberás do próximo em teu beneficio.
Quanto mais auxiliares, mais serás auxiliado.
Quanto mais aprenderes, mais saberás.
Quanto mais te aplicares ao bem, mais o bem te glorificará o caminho.
Quanto mais te consagrares ao próprio dever, mais respeito e mais nobreza te coroarão.
Quanto mais te dedicares ao plantio da fé pela compreensão de nossa insignificância, à frente do Se-
nhor, mais a fé brilhará em tua fronte.
Quanto mais sacrifício puderes suportar, mais alta ser-te-à a própria sublimação.
Quanto mais te humilhares, buscando a posição do fiel servidor da Divina Bondade, mais engrande-
cido te farás diante da Lei.
Quanto mais suportares as falhas alheias, usando a paciência e a afabilidade, mais amor conquistarás 
naqueles que te observam e seguem.
Quanto mais souberes perder nas ilusões da Terra, rendendo culto diário à reta consciência, mais lu-
crarás na Imortalidade Vitoriosa.
Recordemos o ensinamento do Cristo: “Ao que mais tiver mais lhe será acrescentado”.
E, aumentando a nossa Boa Vontade no Trabalho que o Senhor nos concede para as horas de cada 
dia, estejamos convictos de que mais seguramente avançaremos no rumo de nossa própria libertação.

Emmanuel
Psicografia de Chico Xavier. Livro: Bençãos de Amor. Cap. 16, pág. 65

Menos e mais
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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

Você ajuda ao comprar um livro da 
Editora Fráter

Site: www.editorafrater.com.br

DOAÇÕES PARA O REMANSO FRATERNO
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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