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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. 
O Remanso Fraterno foi fundado em 20 de março de 1988.

INFOSEF
“A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!” Emmanuel
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O bem e o mal
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Divaldo Pereira Franco esteve na 

manhã de 6 de setembro no Clube 

Português de Niterói, no evento pro-

movido pela SEF, em comemoração 

aos seus 35 anos de fundação, apre-

sentando o Seminário Compromissos 

de Amor, para um público em torno 

de 1.200 pessoas.

Numa exposição que transcor-

reu no período de 9h às 13h, com 

dois intervalos, o nobre semeador da 

mensagem espírita encantou o público com sua fala profunda, repleta de momentos de humor, ao 

contar experiências da sua vida pessoal.

Foram aproximadamente quatro horas de duração, em que não percebemos o tempo passar, 

tal o ritmo envolvente da sua fala.

Outro destaque foi a harmonia registrada no ambiente e a organização primorosa propiciada 

pelas equipes de trabalho da SEF, que se empenharam em dar mais conforto e mobilidade para o 

grande público presente.

Seminário de Divaldo Franco lota o Clube Português
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Ao final, a plateia entusiasmada, aplaudiu de pé o querido amigo.  

Em seguida, Raul Teixeira, agradeceu a Divaldo Franco pelas palavras de encorajamento na 

continuidade das lutas, emocionando a todos.

 

Marcos Alves

Diretor de Doutrina

No dia 18 vai ser realizado o 1º Feirão Pró Remanso Fraterno, de 9h às 17h, no Centro Educa-

cional de Niterói, no Pé Pequeno.

Além dos cartazes para divulgação, pode-se compartilhar a página do Facebook.

A instituição amiga Seja Editora e Distribuidora, organizadora do evento, solicita a coopera-

ção de todos. Contamos assim com o carinho dos amigos nessa tarefa, a fim de que esse evento, 

tão necessário para a SEF/Remanso Fraterno, alcance os objetivos almejados.

Equipe de Divulgação

1º Feirão Pró Remanso Fraterno

www.facebook.com/profile.php%3Fid%3D100010134489273
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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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A União Espírita de Vitória da Conquista realizou entre os dias 6 e 13 de setembro sua 62ª 

Semana Espírita, no Centro de Convenções Divaldo Franco. Neste ano, o evento abordou o tema 

A Justiça Divina Segundo o Espiritismo e contou com diversas palestras e temáticas ministradas 

por Divaldo Franco (BA), Jorge Elarrat (RO), Suely Caldas Schubert (MG), Leonardo Machado 

(PE), Carlos Campetti (DF), Alberto Almeida (PA), dentre outros renomados médiuns e orado-

res espíritas.

Atendendo ao convite da instituição organizadora do evento, Raul Teixeira, que durante tantos 

anos o prestigiou, proferindo conferências, esteve presente, levando seu apoio e dando alegria aos 

amigos ansiosos por revê-lo.

Na ocasião, autografou livros junto ao público de mais de 2200 pessoas que participaram da 

Semana – um dos maiores eventos espíritas do estado da Bahia e do Brasil. Alex Vieira, amigo e 

companheiro da SEF, o secundou na organização dos autógrafos. Foi vendida uma boa quanti-

dade de livros da Editora Fráter, o que contribui sobremaneira para a obra do Remanso Fraterno.

Raul permanece na luta pela sua recuperação e segue com sua tarefa de participar de eventos 

espíritas como esse, para os quais tem sido convidado.

Alex Vieira 

Voluntário

Raul participa de autógrafos na 
62ª Semana Espírita de Vitória da Conquista
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No último dia 30 de agosto, o 26º CEU 

de Araruama realizou o 1º Encontro com 

a Família, com a presença de grande pú-

blico. 

Na programação,  palestras realizadas 

por Elizabeth Guimarães e Eliseo Navega, 

apresentação musical de Robson Ribeiro e 

homenagens ao nosso estimado Raul Tei-

xeira, que ao final agradeceu a todos, emo-

cionando o público. 

Além disso, foi oferecido um espaço para venda das obras da Editora Fráter, no qual Raul au-

tografou suas obras, após o almoço, que foi servido no próprio local.

Outra nota de destaque foi o reencontro de Robson com sua pri-

meira evangelizadora (foto), nossa irmã Licéia.

Agradecemos a todos os irmãos de Araruama que contribuíram 

para a realização do encontro, dirigentes do 26º CEU e trabalhado-

res dos centros espíritas daquela região, proporcionando uma con-

fraternização muito agradável.

Marcos Alves

Diretor de Doutrina

Araruama realiza 1º Encontro com a Família 
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Acompanhe as novidades da SEF e 
do Remanso pela internet

Delícia de refeição. Fraternidade que emociona.

Como acontece há alguns anos, no terceiro domingo do mês de agosto, os amigos do Centro 

Espírita João Batista, do município de Rio Bonito, ofereceram à nossa Casa um almoço com o 

objetivo de angariar recursos para o Remanso Fraterno.

Devotados companheiros, almas amigas de nossa SEF esmeraram-se na organização do even-

to, no cuidado com o espaço e na preparação do cardápio. 

Para eles, nossa gratidão! 

Beth Guima

Voluntária

Centro Espírita João Batista, em Rio Bonito, 
solidariza-se com a SEF
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http://www.remansofraterno.org.br/como-participar/
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Instalados em um confortável salão do Independência Trade Hotel, situado no centro de Juiz 

de Fora - MG, tivemos a alegria de ouvir uma palestra proferida pelo companheiro Luiz Celso 

Nunes do C. E. João Batista de Rio Bonito, RJ, na tarde de 23 de agosto. 

A atividade fez parte do evento organizado pelos tarefeiros do Centro Espírita Ivon Costa, 

daquela cidade mineira.

Foi bastante expressiva a procura por diversos títulos da nossa Editora Fráter.

Nosso Raul lá estava e agradecido, como todos nós. Atuante e sempre com seu bom ânimo, 

autografou os livros.

Essa foi mais uma generosa iniciativa de uma casa amiga em favor das atividades assistenciais 

do nosso Remanso Fraterno.  

Beth Guima

Voluntária

C. E. João Batista leva Raul a Juiz de Fora

http://www.remansofraterno.org.br/como-participar/
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A equipe de Serviço Social está 

montando um espaço de leitura no 

prédio da assistência social para aten-

der ao público adolescente (11 a 15 

anos) do Serviço de Convivência, que 

ocorre em três dias durante a semana 

com os ex-alunos. O espaço também 

deverá atender ao público infantil 

(três a dez anos) de sábado, do Projeto 

Acolher é Transformar.

Para tanto, estamos solicitando, a 

quem puder, que nos envie livros nessas faixas etárias, pois serão muito bem vindos.

No momento estamos precisando também de puffs para tornar o ambiente acolhedor.

Querendo colaborar você pode entregar diretamente no prédio do Serviço Social no Remanso, ao Sil-

vester, Lídia ou Jaianna (2ª, 4ª ou 5ª-feiras).

Oficina de Fotografia

Temos também uma oficina de fotografia, durante a semana, que está recebendo doações de máqui-

nas fotográficas digitais. O projeto pretende que cada adolescente conte sua história através das lentes 

fotográficas.

  Acesse:

http://www.remansofraterno.org.br/scvf-servico-de-convivencia/

http://www.remansofraterno.org.br/acolher-e-transformar/

Denise Monteiro

Voluntária

Equipe de Serviço Social monta Espaço de Leitura
no Remanso Fraterno

http://www.remansofraterno.org.br/scvf-servico-de-convivencia/
http://www.remansofraterno.org.br/acolher-e-transformar/
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No Trabalho de Domingo do mês passado, os usuários e os voluntários foram brindados, com 

a presença, na SEF, do cantor e compositor Marcus Lima.

Marcus traz vários prêmios na sua bagagem; o de vencedor do IX Festival de Música e Ecolo-

gia de Angra dos Reis e de vencedor do 32º Festival de Canção de Boa Esperança (MG) Troféu 

Lamartine Babo, dentre outros.

Momento mágico para todos, este artista com suas belas músicas e voz encantadora, ao violão, 

sensibilizou a todos, unindo a arte da poesia com a emoção.

Foi um dia difícil de ficar na cozinha porque todos os voluntários queriam assistira sua apresentação.

Antes deste show, houve uma atividade con-

duzida pela equipe da Oficina de Leitura e Es-

crita (OLE),  com o objetivo de sensibilizar os 

Usuários do Trabalho de Domingo e motivá-los 

a frequentar essa oficina.

O tema “Olimpíadas da Superação” foi ilustra-

do através de vídeos com historias de atletas pa-

raolímpicos e de pessoas que superaram grandes 

dificuldades na vida. Em seguida houve uma reflexão sobre o tema com debates em grupos em que 

todos interagiram relatando histórias de superação.

Com a finalidade de estimular a participação dos demais usuários na oficina, houve uma pre-

miação com medalhas para os atuais alunos, pelo mérito de terem superado suas dificuldades e 

buscarem o conhecimento através das atividades oferecidas pela  OLE.

Voluntários e Usuários aproveitam esta oportunidade e agradecem ao cantor e compositor 

Marcus Lima.

Joaquim Netto e Roberto Guima

Voluntários

Um domingo na SEF
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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

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

Equipe INFOSEF
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