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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 

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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06
de maio

13
de maio

Tema livre
: Luis Celso Nunes

20
de maio

27
de maio

O plano divino da família
es: Gabriela Roçadas e Marcos Alves

Jesus, responsabilidade e revolução
: Ricardo Guedes

Jesus, posses e tormentos
a: Guiomar Castelo
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Raul Teixeira esteve em Miami, nos Estados Unidos, onde participou, nos dias 07 e 08 de 

março, da 5ª Conferência Espírita, promovida pela “Spiritist Federation of Florida”, com o tema “A 

Arte da Verdadeira Cura na Visão Espírita”. 

 O evento teve lugar no auditório Koven Conference Center da Universidade Internacional da 

Flórida e teve lotação esgotada nos dois dias, com mais de 530 pessoas por dia.

 Participaram do evento os renomados oradores do Brasil: Divaldo Pereira Franco, Haroldo 

Dutra Dias e Alberto Almeida; e dos Estados Unidos: Suzana Simões e Daniel Assisi.

Foi feita uma bela homenagem ao médium e orador espírita Divaldo Franco, que proferiu, ao 

final, emocionada palestra sobre o perdão e o autoperdão.

 Essa foi a segunda viagem internacional de Raul Teixeira desde 2011. Lá ele foi recebido com 

muito carinho pelos companheiros Andreia e Marcelo Netto, da Edicei of America, e travou con-

tato com diversos confrades espíritas daquele país, bem como do Canadá e da Colômbia. 

 Na oportunidade, foi feito o lançamento do livro “Todos precisam de paz na alma”, da ben-

feitora Benedita Maria, pelas mãos do nosso querido médium, Raul. Esta obra da Editora Fráter, 

lançada nos Estados Unidos, através da Edicei of America, teve toda a sua remessa esgotada no 

evento, em dias de muitos autógrafos do nosso Raul Teixeira.

Raul Teixeira participa da 5ª Conferência Espírita 
em Miami
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 A Editora Fráter fez uma parceria com a Edicei of America para que as obras editadas pela 

Fráter sejam distribuídas para os EUA (e para o resto do mundo), no formato e-Book, através da 

Apple Store (via aplicativo iBook) e da Amazon.com. 

Nós aproveitamos o evento em Miami e fizemos o lançamento da venda dos livros da Fráter 

através destes dois serviços eletrônicos.

 A Amazon.com tem opção de imprimir o livro “fisicamente”. Ou seja, ela imprime o livro exa-

tamente como ele é impresso no Brasil, apenas sem as orelhas. E entrega no endereço solicitado 

pelo comprador em qualquer lugar do planeta.

Toda a renda dos livros da Fráter vendidos através da Apple Store, ou através da Amazon.com, 

será revertida para o Remanso Fraterno.

Rômulo V. Fanni

Voluntário
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Nando Cordel cantou e encantou a todos com suas poe-

sias em forma de canções,  quando subiu ao palco do Teatro 

Municipal de Niterói no dia 22 de abril. 

Nem o tempo ruim impediu que as pessoas deixassem de 

comparecer, mesmo chegando atrasadas. Valeu à pena en-

frentar o engarrafamento e as dificuldades de locomoção sob 

chuva forte.

Por trás do jeito simples de falar e agir existe a genialidade 

de um compositor com mais de 500 músicas, inúmeras in-

terpretadas pelos ícones da MPB. Entendendo ser ele pouco 

conhecido do público niteroiense, teve a ousadia, entre uma música e outra, de passear por sua 

história, contando os casos de sua vida, sem ser cansativo ou mesmo enfadonho. 

Foram momentos de intensa alegria, em que o público 

cantava em coro algumas músicas, gargalhava e também 

chegava às lágrimas. Somente aqueles que têm domínio de 

comunicação e empatia conseguem conquistar o público da-

quela forma.

A jovialidade e experiência do pai, cantor famoso, não 

diminuiu o brilho da juventude musical dos filhos, Caiã e 

Tauã, que o acompanharam na percussão. Percebemos a ad-

miração e a cumplicidade no ar. Uma equipe coesa, profis-

sional, séria, que quer resultados de alta qualidade.

Nando Cordel  lembrou ao público por várias vezes, o 

motivo pelo qual estava fazendo aquele show: o Remanso Fraterno.

Nando Cordel e seus filhos emocionam plateia do 
Teatro Municipal de Niterói
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Ao final do espetáculo Raul Teixeira foi ao encontro do músico, abraçando-o emocionado, e 

fez os agradecimentos finais.

Foi uma noite inesquecível. 

Nossa gratidão sincera a Nando Cordel e família por sua colaboração ao nosso Remanso Fra-

terno.

Agradecemos a todos envolvidos na realização deste evento.

Até o próximo!

Elaine Dornellas

Voluntária da SEF

Acompanhe as novidades da SEF e 
do Remanso pela internet
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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/projeto-mais-crianca-na-escola/
http://www.remansofraterno.org.br/projeto-mais-crianca-na-escola/
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Abril é o Mês da Cultura Espírita de Niterói, e nessa 12ª comemoração ocorreram diversos 

eventos por toda a cidade.

Entre eles, houve diversas palestras, inclusive sessão solene do Dia do Livro Espírita, realizada 

no Instituto Espírita Bezerra de Menezes. 

A Feira do Livro Espírita aconteceu na Praça Araribóia entre os dias 12 e 18, divulgando os 

livros e a Doutrina aos que passavam pelo local.

No dia 19 foi realizada a II Caminhada Espírita Pela Paz, que percorreu a praia de São Francis-

co e terminou com um culto no gramado da Igreja Histórica de São Francisco.

O evento Nós & Vozes fechou o ciclo de comemorações do mês com o encontro de diversos 

grupos musicais. Foi uma manhã de muita harmonia, realizada no Campo de São Bento no dia 26 

e contou com a presença dos grupos Ellos do Sol, Arte e Consciência, José Venceslau, Mocidade 

do IEBM e Coral Espírita Fraternidade, que ensaia na Sociedade Espírita Fraternidade todos os 

domingos.

O Mês da Cultura Espírita é sempre um acontecimento relevante para a divulgação do Espiri-

tismo na cidade de Niterói e para a confraternização das diversas Casas que se encontraram nos 

eventos.

Júlia Mattos

Voluntária

XII Mês da Cultura Espírita de Niterói
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Raul Teixeira: um rastro de luz na Europa

“Como vai o Raul?”

“Mande-lhe o nosso abraço!” 

“Quanto temos a agradecê-lo!”

 Essas foram expressões que ouvimos repetidas vezes de companheiros espíritas que encontramos na viagem 
que fizemos recentemente a alguns países da Europa, onde Raul Teixeira deixou um rastro de amor e de luz. E 
foram muitos: de dirigentes a simples tarefeiros dos centros espíritas, em uma clara demonstração do quanto o 
nosso querido amigo colaborou – e ainda colabora através dos seus livros e vídeos – na difusão da nossa Doutri-
na, mas principalmente no apoio aos que o buscavam para uma orientação.

Vendo de perto as dificuldades encontradas pelos confrades que dedicam a vida a manter vivo o ideal do Es-
piritismo em outras pátrias, compreendi o motivo de tanto respeito pelo nobre amigo. É que ele, do mesmo modo 
que Divaldo Franco, sempre levou mais do que a palavra eloquente do tribuno. Oferecia orientação e apoio, con-
selhos e sustentação aos irmãos que estavam à frente de grupos espíritas, aos medianeiros ainda inseguros, aos 
educadores responsáveis por estudos e a tantos outros que o procuravam.

A viagem nos ofereceu oportunidades de conhecer vários centros espíritas. A grande maioria se constitui de 
salas pequenas, onde a boa vontade dos dirigentes e colaboradores descobre meios de adaptá-las para as diferen-
tes necessidades dos trabalhos espíritas. Muitas são alugadas, da mesma forma que os salões para os eventos de 
divulgação doutrinária ou de confraternização.

Fomos testemunha das lutas e das dificuldades que nossos pares enfrentam para o estudo das obras espíritas 
no idioma do país em que se encontram; para o desenvolvimento de trabalhos junto à infância e juventude; para 
a realização da tarefa mediúnica e mesmo para a manutenção do espaço físico.

 Diante desse quadro, podemos afirmar, com toda a segurança: somos regiamente abençoados por todas as 
facilidades que encontramos em professar a nossa religião. Temos inúmeras instituições perto de onde estamos que 
nos oferecem instrução, acolhimento e oportunidade de trabalho. Tais instituições são, em geral, bem estruturadas 
em termos de espaço físico e acomodações. Temos uma vastíssima literatura em nossa língua pátria. Contamos 
com ricas oportunidades de intercâmbio com nossos companheiros. E, sobretudo, somos um país em que temos o 
Mestre Jesus por Guia e depositamos uma profunda fé em Deus. Foi preciso viajar para ver que nossos abnegados 
companheiros espíritas do Velho Mundo anseiam por ter uma parcela das benesses que aqui temos. 

Agradeçamos, portanto, ao Pai, por tantas bênçãos e vibremos pela expansão e consolidação da Doutrina 
Espírita nos países do exterior. 

Lucia Moyses

Voluntária
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http://www.remansofraterno.org.br/como-participar/
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Passeio ao Morro da Urca e ao Pão de Açúcar

No dia 30 de março os alunos do 3º e 5º anos do ensino fundamental do Remanso Fraterno 

foram convidados pela Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, através de Kayo Rangel, para 

participarem de evento no Morro da Urca no dia 1º de abril.

Impossível não aceitar o convite, mesmo que isto significasse a necessidade urgente de uma 

força-tarefa, a fim de que o passeio pudesse transcorrer bem.

Uma atividade externa requer autorização prévia dos pais ou responsáveis, negociação com 

empresa de ônibus, preparo de lanche apropriado e bem embalado, combinações feitas com os 

alunos previamente etc.

Às 11 horas, o ônibus saiu do Remanso Fraterno com os alunos das duas turmas acompanha-

dos por suas professoras, auxiliares de educação e por voluntários, rumo a um dos cartões postais 

mais procurados pelos turistas nacionais e internacionais: o Pão de Açúcar, no bairro da Urca.

Ao entrar no ônibus a oração do Pai Nosso foi recitada por todos, em voz alta, com muito respeito.

A profª Silvane pediu ao motorista para parar num determinado local. Estava decidida a conven-

cer a mãe de um aluno, que não estava presente, a autorizá-lo a seguir conosco. Os amigos haviam 

comentado que por ele não ter um par de tênis, não poderia ir e que a mãe não teria dinheiro para 

buscar o filho no ponto de ônibus, na volta do passeio. Silvane disse a ela que o aluno recebera um 

par de tênis como doação e, ainda, deu o dinheiro da passagem. Minutos depois quando entrou no 

ônibus, triunfante, com seu aluno, foram recebidos por todos com muita vibração.

Partimos novamente. Algumas poucas crianças registravam o que achavam interessante com 

seus celulares e máquinas fotográficas. Por sugestão da profª Yara falávamos em voz alta os nomes 

dos locais como se fossemos guias turísticos. Ao avistarem da ponte Rio-Niterói, o Pão de Açúcar, 

foi uma gritaria só.

Depois de um longo período de engarrafamento no centro da cidade, após muitas fotos de na-

vios, parques, estátuas, prédios altos, os Arcos da Lapa, percorremos o belíssimo Aterro do Flamen-

go, e novamente avistamos o bondinho, agora mais próximo, e finalmente, às 13h30min chegamos!
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Enquanto aguardávamos os ingressos, podíamos ver, passando sob nossas cabeças, os bondi-

nhos cheios, deslizando em cabos de aço. Entramos. Mais fotos. Lojas de souvenir e artesanatos 

chamavam a atenção. 

Hora de entrar no vagão rumo a um lugar desconhecido. Medo, tensão, ansiedade, alegria, 

tudo misturado. E se o cabo arrebentar? E se o bondinho se chocar com o outro? Perguntavam. 

Alguns fecharam os olhos, outros se agacharam, mas a maioria estava deslumbrada com o fato 

de estar dentro de uma caixa fechada por vidros, sendo transportados de um morro para outro, e 

ainda poder observar uma vista linda. Saímos. Liberdade. Chegamos a salvos.

Agora era hora de desbravar o desconhecido. A felicidade era comungada por todos. As crian-

ças não sabiam o que olhar primeiro, e para meu deleite, – coordeno um projeto ligado ao meio 

ambiente –chamavam-me a cada momento que viam jardins, plantas diferentes, e fotografavam 

para que tivéssemos ideias para fazermos no Remanso. Idiomas estranhos eram ouvidos, pessoas 

de várias nacionalidades passavam por nós, e em um determinado momento, Iuri, um dos nossos 

alunos, me perguntou se o casal próximo de nós era da Índia, isso por causa das roupas. Abor-

dando-os, ficaram curiosos e quiseram saber mais sobre nossa escola, além de posarem para fotos 

com as crianças (pedindo-nos). Demonstraram muita simpatia e carinho para com os meninos.

Paramos para saborear a vista lá do alto. Todos estarrecidos queriam saber onde era cada local 

que viam e porque havia ganchos nas rochas.

Continuamos nossa aventura andando pelos caminhos e acabamos encontrando uma quanti-

dade grande de repórteres, que estavam lá para a cobertura da chegada do Coelhinho da Páscoa. 

Ele desceu de helicóptero e causou uma agitação em todas as crianças. Alguns dos nossos alunos 

deram entrevistas que podem ser vistas na internet. Ganharam ovinhos de chocolate e sacolés. 
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Você deseja ser um trabalhador voluntário em nossa instituição?
Precisamos de sua ajuda.

Acesse o site da SEF. Clique aqui

Entretanto, foram unânimes em dizer que o melhor do passeio foi andar de bondinho e ob-

servar as belezas criadas por Deus: o mar, as montanhas, o pássaro vermelho e preto, tié-sangue 

(ninguém sabia o nome na hora) voando entre os galhos das árvores. Registros que serão guarda-

dos na memória e no coração.

Os olhinhos brilhavam; ninguém reclamava de cansaço e nem de fome. Valeu a pena? Tudo 

vale à pena se a alma não é pequena, como disse o poeta Fernando Pessoa.

Elaine Dornellas

Voluntária

http://www.sef.org.br/formulario-de-contato-para-departamento-de-voluntarios-da-sef/
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Nos meses de fevereiro e março, o Núcleo recebeu Wiebcke Cordlandwehr, uma estudante alemã 
de Pedagogia da Hochschulefür Wissenschaften Hamburg, para fazer estágio na Educação Infantil. 

Wiebcke, ou Vivi, como era carinhosamente chamada por todos, participou com empenho de 

todas as atividades do Núcleo e deixou muitas saudades. Estudou, observou, analisou, deu sugestões 

e fez um delicioso biscoito “lebkuchen” com as crianças. 

Enviou-nos o seguinte depoimento escrito, em português, que transcrevemos, com pouquíssi-

mas alterações. 

“Eu sou Wiebke Cordlandwehr. Eu tenho 27 anos e sou estudante da carreira univer-

sitária ‘educação na infância’. Sou alemã e moro em Hamburgo.

Na minha carreira nós aprendemos o trato com as crianças e o trabalho com o meio 

social, não apenas dando aulas, mas apoiando cada indivíduo e família na sua situação 

própria. Eu fiz estágios com crianças de diferentes idades e agora trabalho como educa-

dora musical precoce, com crianças entre um e cinco anos. 

Quando eu soube que poderia estagiar no Remanso Fraterno fiquei muito contente. 

Estava muito interessada em trabalhar com crianças de outra cultura e também conhe-

cer o trabalho do Remanso Fraterno particularmente, pois é um trabalho não somente 

educacional, mas também social, achei empolgante. 

Wiebcke: 
estudante alemã de Pedagogia no Núcleo
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DOAÇÕES PARA O REMANSO FRATERNO

Sites parceiros

No primeiro dia que eu cheguei no Remanso Fraterno e conheci as crianças da educa-

ção infantil fiquei muito emocionada. 

As crianças foram doces e muito interessadas e as professoras me acolheram imedia-

tamente. Gostei em especial da rotina de cantos e de ver o ânimo das crianças para cantar 

e fazer brincadeiras. Eu encontrei um ambiente muito amoroso, com muita alegria. 

Depois eu conheci também as aulas do ensino fundamental e pude experimentar as 

aulas com crianças mais velhas. Gostei muita da relação entre a professora e os alunos. 

Eles têm respeito e as professoras tentam dar o melhor para os seus alunos. Há um com-

promisso além do ensino e eu penso que os alunos sentem isso também. 

Outra coisa que eu notei é a quantidade de atividades extras que têm os alunos do 

Remanso Fraterno. Tem yoga, literatura, aulas sobre o meio ambiente, futebol de salão, 

capoeira etc.

E também tem uma professora que apoia alunos individualmente na sua sala para ler 

e escrever e para matemáticas. Eu vi que eles gostam destas aulas mais individuais, com 

brincadeiras e que gostam de aprender. Também fiquei fascinada com as aulas de artesa-

nato. Todas as crianças gostam destas aulas e as coisas que a professora faz com eles são 

divertidas e muito lindas. 

As crianças destas turmas do fundamental são muito amorosas e muito, muito inte-

ressadas. Eu tinha que responder todos os dias perguntas sobre a Alemanha, às vezes 

inclusive sobre a história da Alemanha, sobre o meu idioma - alemão- e tive que falar 

com eles em alemão e inglês. Algumas crianças também aprenderam alguma palavra em 

alemão e eles me ensinaram muitas palavras em português.

Eu sentí que tem um ambiente muito amável entre todos os funcionários e que todos 

contribuem com a sua parte para esse lugar tão importante para estas crianças. 

Foi uma experiência ótima conhecer o Remanso Fraterno, todos os funcionários e as 

crianças tão belas”.
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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

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

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

Banco Itaú - 341

Agência: 6173

Conta Corrente: 50848-9

CNPJ: 30.597.876/0001-28

Favorecido: SEF - Sociedade Espírita Fraternidade

Sites parceiros

Conselho Espírita do Estado 
do Rio de Janeiro

www.ceerj.org.br

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

www.radioriodejaneiro.am.br
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