
    Convidamos todos os adeptos sinceros a se porem em guarda, evitando as 

armadilhas que lhes poderiam estender. 

Allan Kardec – Falsos irmãos e  amigos inábeis. 

Revista Espírita, março de 1863. 

 

O s melindres são os verdadeiros fantasmas de um Centro Espírita. 

Associado às mágoas e ressentimentos, contribuem para fragilizar os laços 

humanos. Kardec nos falou, em dois momentos, sobre esse fantasma. Destacamos, 

primeiramente, o escrito em Obras Póstumas (1ª Parte – O Egoísmo e O 

Orgulho): "A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos 

outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a 

seu ver, constitua ofensa a seus direitos." 

Obviamente, Kardec relaciona o melindre como decorrência do orgulho 

ferido, associado a um sentimento de inflação do ego. Num 

segundo momento, em discursos pronunciados nas 

Reuniões Gerais dos Espíritas de Lyon e Bordeaux afirma: 

"Há, ainda, aqueles cuja susceptibilidade é levada ao 

excesso; que se melindram com as mínimas coisas, mesmo 

com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os 

põem em evidência(...)". 

Pode-se compreender o melindre, pelo viés psicológico, como um artifício 

usado pelo ego para preservar sua própria identidade. De tal forma, que quando o 

ego se sente "ameaçado" (ou desestabilizado por algo ou alguém), reage através 

de um "fechamento psíquico", de um retraimento emocional, visando preservar, 

numa atitude defensiva e imatura, as estruturas (orgulho, vaidade...) do próprio 

Eu. 

Em certa Sociedade Espírita, um trabalhador tinha por hábito, no momento do 

passe, apertar a cabeça dos atendidos com as mãos. Imagine! Sendo alertado 

(educadamente) por um dirigente da Instituição, que tal prática não se coaduna 

com os ensinos espíritas, ficou... "melindrado". Em um grupo de estudos, alguém 

ao fazer a leitura de O Livro dos Espíritos, leu errado uma palavra. Um dos 

integrantes lhe corrigiu, naturalmente. A pessoa se melindrou e quase abandonou 

o estudo. Poderíamos ficar exaustivamente citando 

inúmeros exemplos. 

Nesta edição: 

A síndrome dos melindres 

Atividades 

Palestras 

Mais Criança na Escola 

Fráter Oficina de Artes 

Manual do Voluntário 

Quando perdemos alguém querido 

Remanso Fraterno 25 anos 

Sugestão de leitura 

Novo amanhecer 

Remanso Fraterno - lembranças 

Almoço no Remanso Fraterno 

Campanha de alimentos 

Palestra André Trigueiro 

Sites Parceiros 

Equipe INFOSEF 

Mês da Cultura Espírita de Niterói 

Infosef 
Informativo da Sociedade Espírita Fraternidade - Niterói - RJ 

    Ano 1 - Edição 12 - Abril de 2013 

"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 

A SÍNDROME DOS MELINDRES 

continua na página 3 

http://www.sef.org.br/
http://www.sef.org.br/
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A SÍNDROME DOS MELINDRES (CONTINUAÇÃO) 

Q 
uando a pessoa se sente melindrada, deve se questionar sobre isso. O certo é que o melindre está associado, no 

mínimo, a três elementos básicos: orgulho ferido, insegurança pessoal e baixa autoestima. Dessa forma, o melindre seria um 

primeiro estágio de outros sentimentos que poderão se seguir, como a mágoa, o ressentimento, a raiva e até a agressividade. 

Há determinadas contingências que podem tornar a pessoa mais propícia ao melindre, como estresse, separação conjugal, 

problemas familiares, desemprego, a experiência de uma frustação, etc. 

O fortalecimento emocional e espiritual é imperativo para o enfrentamento de tais desafios. O melindre e seus derivados, 

quando não administrados, significam a negação do próprio sujeito, enquanto ser que possui responsabilidades por sua evolução. 

Mas Allan Kardec também nos fala da "indulgência recíproca" que deveria mover os seres humanos, situados num 

patamar de incompletude espiritual. Indulgência para com as imperfeições dos outros não é sinônimo de inoperância diante do 

erro. Ou seja, no grupo espírita não é razoável, diante de algo que esteja errado, fazer-se silêncio, simplesmente, para não 

"melindrar" este ou aquele. O compromisso maior de todos é com a Doutrina Espírita em primeira instância, e com a instituição 

em segunda.            

A forma de abordagem é que deve estar fundamentada na indulgência, não o erro.  A grande questão é que necessitamos 

dissipar essas relações melindrosas e inócuas, que em nada contribuem para a vida de relação, substituindo-as por atitudes 

verdadeiramente cristãs. O Espiritismo é uma doutrina de vida para "uso diário". 

Quando percebermos que é forte o impulso para melindrar-nos ou magoar-nos, busquemos o recurso da oração, 

imediatamente, a fim de administrarmos mentalmente esses corrosivos sentimentos, adversários da paz. A oração é valioso 

recurso para a manutenção do equilíbrio da alma, pois potencializa o pensamento para os ângulos positivos da vida, buscando a 

serenidade das emoções. 

Portanto, há duas questões fundamentais: a responsabilidade de administrarmos esses sentimentos 

em nós, e como agirmos diante dos melindres alheios. Somos de opinião que não devemos ter, na 

Casa Espírita, uma preocupação exagerada com os melindres e os melindrosos para não nos 

tornarmos reféns deles. Exige-se, como é natural em qualquer outra instituição, que se discuta 

fraternamente projetos, metas, trabalhos, questões doutrinárias etc., que se busque dar 

cumprimento aos normativos da instituição, tais como o Estatuto e o Regimento Interno. As atividades de qualquer Centro 

Espírita necessitam obedecer a certas disciplinas, e os trabalhadores e estudantes necessitam estar inseridos nesse contexto para o 

bom funcionamento da instituição. Tudo isso sem dogmatismos, sem autocracias ou fundamentalismos. Jamais, sob qualquer 

pretexto, poderá se cercear a liberdade de pensamento e expressão de quem quer que seja.  

Todavia, deixar de cumprir os normativos, sob pretexto de "não melindrar" este ou aquele indivíduo é, no mínimo, um 

despropósito associado à irresponsabilidade daqueles que possuem a função de administração. Tornar-se omisso para não se 

"indispor" com alguém, é uma postura totalmente equivocada, fundada numa lógica perversa, que contribui para aumentar os 

problemas da Instituição. Arrolam-se desculpas do tipo: "necessitamos ser tolerantes", "caridosos", "pacientes"... E, enquanto 

demonstramos nossas "virtudes" (desvirtuadas) para não ferirmos as "almas frágeis" de nosso Centro, a disciplina, os desvios 

doutrinários, as inoperâncias, os desvios monetários, assolam livres. 

Torna-se necessário pensarmos sobre os limites da "tolerância" no âmbito das Casas Espíritas. Não se trata, obviamente, 

da adoção por parte dos dirigentes, como já observamos, de posturas fundamentalistas ou verticalizadas. A tolerância com quem 

está seriamente comprometido com a Causa tem seus limites naturais. Não se deve comprometer a Causa, simplesmente para 

atender aos caprichos de alguém. Uma orquestra necessita, para o grande concerto, estar o mais bem afinada possível. Aquele 

candidato a músico que não aprendeu a tocar para estar em sintonia com o conjunto não poderá participar diretamente do 

concerto. 

Por isso, trabalhadores e estudantes que não estejam afinados com o grupo e com a orientação doutrinária e/ou 

administrativa, melindrando-se com facilidade diante dos mínimos eventos, terminam por afastarem dos labores assumidos. É 

necessário respeitar a decisão de cada um. 
continua na página 4 
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MAIS CRIANÇA NA ESCOLA 

O bjetivando proporcionar um ensino de 

qualidade, em período integral, oferecendo também, 

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 

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 Fraterno, preencha o formulário de cadastro 

em nosso site www.remansofraterno.org.br e faça 

parte desta história.  

A  filosofia da convivência implica numa ética do cuidado. Assim como a permissividade ou a indiferença projetam 

seus frutos negativos para a instituição, da mesma forma deve-se cuidar com a síndrome da intolerância. Em tudo na vida o bom 

senso é imperativo para uma performance positiva. Constata-se atualmente uma cultura dos extremos, dos "oito ou oitenta", tudo 

em nome de uma busca por afirmação, muitas vezes, do próprio narcisismo. 

Associado, por extensão, aos melindres e mágoas, encontra-se o ressentimento. A 

psicanalista Maria Rita Kehl, em seu livro sobre o assunto, analisa o que denomina de "ganhos 

subjetivos do ressentimento". Para ela, o ressentido é um vingativo não declarado. Mas também é 

alguém que atribui sempre a um outro a culpa por seus agravos. O ressentido assume papel de 

vítima e, com isso, foge das responsabilidades que cabem no processo. Aí estão os ganhos do 

ressentimento! Revestir-se da vitimização, criar a figura de um culpado exclusivo para manter-se 

numa postura cômoda de alguém livre de responsabilidades. É sem dúvida, um mecanismo 

perverso do Eu (conscientemente ou não) que denota um nível de imaturidade psicológica 

associada a uma morbidez da alma. 

 

( Do livro:  A convivência na Casa Espírita: reflexões e apontamentos com base nas instruções de Allan Kardec, de 

Jerri Roberto Almeida.Porto Alegre: Editora Francisco Spinelli, 2ª ed, 2011,  pag. 57 a 61). 

 

 
_______________________ 

¹O autor é historiador e professor. Em suas reflexões busca o diálogo entre o Espiritismo e Ciências Humanas, demonstrando a importância da 

inserção do conhecimento espírita no conjunto do saber humano. Atualmente, tem se voltado para o estudo da convivência e das relações 

familiares, realizando palestras e seminários no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. (extraído do site http://jerrialmeida.blogspot.com.br. 

Acesso em 21 de março de 2013).  

A SÍNDROME DOS MELINDRES (CONTINUAÇÃO) 

Algumas das crianças atendidas pelo projeto 

http://www.remansofraterno.org.br/
http://www.remansofraterno.org.br/
http://jerrialmeida.blogspot.com.br/
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FRÁTER OFICINA DE ARTES 

N a expectativa de muitos eventos para este ano de 

2013 e procurando dar uma arrancada na preparação das 

peças, artesãs da Oficina de Arte decidiram que fariam no 

domingo, um grande mutirão. 

Num ambiente descontraído, onde todos entre si emitiam 

vibrações fraternas e com variados quitutes trazidos pelas 

amigas voluntárias, o mutirão foi um sucesso, variadas peças 

foram preparadas para depois receberem a arte final. 

 

Depois da prece no final da tarefa, em agradecimento 

aos amigos espirituais por mais um dia de trabalho 

harmônico e proveitoso, acertou-se para breve, um 

novo mutirão. 

Como anfitriã e voluntária da Oficina de Arte, fiquei 

duplamente feliz em poder participar e contribuir para 

nossas crianças do Remanso Fraterno. 

 

Bárbara Alves Menezes 

Voluntária Oficina de Artes 

Hora de repor as energias 

Mutirão animado 

MANUAL DO VOLUNTÁRIO 

P rezado Voluntário da Sociedade Espírita Fraternidade. 

Continuamos a distribuição do Manual do Voluntário. 

Se você ainda não possui, procure por Denise Monteiro, João Marcos, 

Larissa Souza e Iara Lobato, nos grupos de Estudos de sábado às 17:30, 

Mocidade, terça às 15 e terça às 20. 

  

Este Manual apresenta: 

 

a nossa instituição, 

o que é ser voluntário, 

o termo de adesão ao serviço voluntário, 

a ambiência, 

os direitos e responsabilidades, 

o caminho do voluntário na SEF , 

o compromisso. 

 

Obrigado. 

Setor de Voluntários 
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QUANDO PERDEMOS ALGUÉM QUERIDO 

U m objeto que gostamos, uma competição e um trabalho podem ser perdidos. Ninguém gosta de perder, 

porém esse é um movimento natural da vida. Não estamos acostumados a lidar com as perdas, e talvez a mais difícil de 

lidarmos seja a morte de alguém que amamos. Vem o luto, um momento natural e importante, que precisa ser vivido, 

não com desespero, e sim, como nos ensina a Doutrina Espírita, com equilíbrio. 

 Todos sabemos que a morte é um acontecimento mais breve ou menos breve, tanto para nós quanto para as 

pessoas com quem convivemos diariamente. Certamente somos afetados quando ela chega, trazendo-nos uma série de 

sensações e reflexões que podem nos causar estranhamento.  Por mais que saibamos, existe um momento de teste, de 

desafio, no qual nossa fé é colocada em cheque, e nos perguntamos: “E eu que sou espírita, posso sentir isso ou aquilo, 

mesmo sabendo o que acontece após a morte?” Nós, homens contemporâneos, temos a tendência a racionalizar as 

diversas situações da vida para lidarmos com elas, entendê-las, porém esquecemos que, além de racional,  somos 

também um ser emocional, corporal e espiritual. 

 Como experimentamos os acontecimentos da vida em diversos níveis, não poderia ser diferente com a morte. 

Ao saber que alguém que amamos desencarnou, uma emoção forte eclode, raiva, em um primeiro momento - nível 

emocional; sentimos a respiração alterada, o  coração acelerado - nível corporal; “Por que isso aconteceu? Logo 

agora?” - nível racional. Podemos, ainda, ficar com uma sensação de que não fizemos o suficiente por aquela pessoa, 

nos culpando e nos questionando: “Será que tem algo que eu deixei de fazer que poderia ter evitado o que aconteceu?” 

Essa é uma indagação que merece uma análise mais cuidadosa. 

 Nós sabemos que o momento da desencarnação chega para todos, uma vez que é um fato natural da vida. 

Quando ficamos nos indagando se poderíamos ter feito algo para evitar a morte de alguém, nós estamos nos 

equiparando a Deus, nos esquecendo que Ele sabe a melhor hora de regressarmos para a verdadeira pátria. Se amamos 

alguém, certamente fizemos tudo que estava ao nosso alcance para o socorro àquela pessoa, fizemos o que era possível 

que fizéssemos naquele momento, dentro das nossas possibilidades. Não devemos entrar na vibração da culpa, que não 

nos faz crescer, como também pode ser um fator que facilite a interferência de espíritos menos esclarecidos, que 

podem nos influenciar negativamente. Estamos falando do nível espiritual. 

  O equilíbrio, ao qual o espiritismo nos convida, tem uma dupla função: beneficiar a nós e àqueles que estão ao 

nosso redor. O falecimento de um ente querido vai ter um efeito diferente em cada pessoa que era do seu convívio, daí 

a importância dos parentes mais próximos serem pilares para aqueles que estão sofrendo mais. Se observarmos, em um 

velório, a postura dos primeiros interfere diretamente na harmonia psíquica daquele momento. A nós espíritas cabe a 

tristeza, o choro, não com desequilíbrio, exageros, gritos, como se nós não conhecêssemos a realidade da alma. 

 Dessa forma, um dos grandes momentos de testemunho para todos nós é a desencarnação. Seja a nossa ou a de 

alguém que amamos, nessa hora teremos a fé testada, e nos será cobrado o quanto internalizamos os benefícios que a 

Doutrina Espírita nos oferta. Criemos ao longo da vida um abrigo firme, sólido, com a matéria prima que o Cristo nos 

presenteou, o esclarecimento, para passarmos com vida pela etapa da morte.  

João Marcos Wilkinson - voluntário 
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REMANSO FRATERNO - 25 ANOS 

 

             

 

 

 

 

            m comemoração aos 25 anos do nosso Remanso 

Fraterno, selecionamos dois poemas escritos por amigos 

voluntários de nossa casa para compartilhar com nossos 

leitores do INFOSEF. 

Remanso Fraterno 

Em Várzea das Moças, sob o altar da Natureza querida, 

Ergue-se o Remanso Fraterno, com um ideal promissor, 

Cuidar do pequenino carente, desamparado e sofredor, 

... Para que cresça e se torne um homem de bem na vida. 

 

Mesclando escola e evangelização, sob o pálio do amor, 

Sua história já tem 25 anos para contar, 

Da criança travessa ao adulto que a vem ensinar, 

Todos contribuíram nessa grande messe do Senhor! 

 

Olhai, Jesus, por este nosso propósito sagrado, 

Que por Ti tem sido muito abençoado, 

Mas que ainda carece de todo nosso empenho e 

realização. 

 

Pois se esperamos que o futuro nos venha sorrir, 

É preciso na criança continuar a investir, 

Plantando a semente de Jesus no seu pequeno coração. 

Rafael Siqueira - voluntário 

Remanso Fraterno 25 anos 

 

25  longos  anos  já de passaram. 

 

Ainda aqui se encontram alguns fundadores, 

Não foram poucas as lutas que enfrentaram,  

O Remanso hoje está cheio de flores, 

Somos todos envolvidos pelos benfeitores. 

 

Recanto onde o aprendizado, 

Ensina dia após dia, 

Mostrando que todos, lado a lado, 

Aprendemos com muita alegria. 

Neste lugar encantado, 

Somos alunos aplicados, 

O trabalho é nosso guia. 

 

Fraternidade é o lema, 

Rumando para o infinito, 

Angústia é um dos temas, 

Trazido pelo irmão aflito. 

E para resolver o dilema, 

Respondemos que os problemas, 

Não se resolvem no grito, 

O melhor caminho ainda é o Cristo. 

 

Hori - voluntária 

E 
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SUGESTÃO DE LEITURA 
 

Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba  

A  XV Conferência Estadual Espírita, uma promoção da 

Federação Espírita do Paraná, foi oficialmente aberta em solenidade 

presidida pelo seu presidente, Luiz Henrique da Silva. Presentes 

autoridades políticas, dirigentes do movimento espírita paranaense e 

todos os conferencistas que desenvolveram suas atividades no período 

de 08 a 10 de março. Destaque para a presença de José Raul Teixeira que optou por participar, dando mostras de sua 

recuperação e, também, prestigiando esse tradicional evento. Ao ser anunciada a sua presença o público aplaudiu-o 

calorosamente. 

Um belo momento cultural foi apresentado sob a liderança do Coral do Centro Espírita Idelfonso Correia, abrilhantando 

sobremaneira a abertura da Conferência, cujo tema desse ano foi Amanhecer de uma Nova Era. 

Divaldo Franco, incansável e dedicado servidor do Cristo, discorreu sobre esse tema, afirmando que a criatura humana, 

dotada de sentimentos e razão, conquistou, na atualidade, os maiores progressos tecnológicos, porém, ainda não logrou alcançar 

patamares mais elevados em sua conduta ético-moral, conduzindo-a para a felicidade, a harmonia e a alegria de viver. 

O amanhecer de luzes, afirmou Divaldo, começa a surgir, deixando para trás a escuridão da noite de iniquidades que, tal 

como no início da madrugada, quando as luzes do dia se avizinham, o breu da noite densa vai sendo dissipado a pouco e pouco. 

A restauração do Evangelho do Cristo vai se ampliando, lançando claridades sobre as sombras em que o homem ainda estagia, 

propiciando-lhe a autoiluminação, o seu bem-estar físico, social e psicológico. 

NOVO AMANHECER 

Raul e Divaldo na XV Conferência Estadual Espírita 

Ismael Gobbo 



Q 
uando recebemos a informação que precisávamos montar uma equipe e começar um trabalho no Remanso 

Fraterno  – nome sabiamente sugerido pelo amigo espiritual José Grosso – temos que confessar que ficamos surpresos 

e um tanto quanto temerosos, pois lá era uma mata fechada, num bairro distante de Niterói, a 30 km aproximadamente 

de nossas residências, e nós tão urbanos... 

Entretanto, não nos faltou, um só dia, orientações e instruções de nossos dirigentes. Jamais colocariam nossas 

vidas em situações de risco, estávamos certos disto. 

As orientações do Raul chegavam-nos com muita propriedade. A nossa total confiança nele e nos instrutores 

espirituais foi fundamental para o nosso engajamento nessa empreitada. Amigos do espaço nos protegeriam, e não nos 

faltariam as intuições para que iniciássemos naquela área rural, uma atividade dedicada à criança, dizia-nos ele. 

Em abril de 1988, o espírito Joannes enviou à nossa equipe uma mensagem de encorajamento, da qual extraímos 

alguns trechos: 

“Acompanhamos, com os agradecimentos do Nosso Jesus, os nossos serviços que a nossa Casa, em hora de 

reestruturação das lides assistenciais, vem operando. Nossos Maiores e nós, igualmente, estamos empenhados na mais 

ativa realização fraternal e operosa em nosso Remanso, amparados pelo Pensamento do Cristo, na ação de vários dos 

seus Emissários”. 

“...não se abatam ante quaisquer empeços ou delongas, nessa ou naquela providência.”. 

“...seguiremos alteando o nosso estandarte espírita, competindo a todos nós, que mourejamos em nossa SEF, pôr 

mãos à obra e marcharmos para as ações que o Senhor de nós aguarda e para o que nos tem oferecido as devidas 

condições. Não lhes faltarão a assistência do Mais Além, como têm recebido os demais setores de nossa Casa. 

Alegrem-se com os ensejos nobres de colocar energias jovens e vibração de disposição e firmeza, em favor do bem 

geral. Alimentem, assim, com clareza, conhecimento e amor, os nossos pequenos que, em breve, se multiplicarão, 

ofertando, todos, a Jesus, o tempo, os conhecimentos e o amor, cooperando com a paz do mundo”. 

Desnecessário dizer aqui da alegria que sentimos ao lermos esta mensagem, que ainda hoje é alimento para nossas 

almas. 

Já nesta época, havíamos capinado uma parcela do terreno próximo à rua e abrimos uma clareira, a fim de que 

pudéssemos percorrê-lo com segurança. 

O trabalho começou aos sábados e, graças à ajuda de uma professora local, Nilma, irmã de um amigo da SEF, 

Marcão, conhecemos muitas famílias, e estas 

permitiram que seus filhos nos acompanhassem até o 

Remanso, caminhada de aproximadamente 2 km de ida 

e volta. Esta professora foi fundamental para que as 

famílias acreditassem em nós. 

Nessa época, nenhum de nós possuía carro, 

portanto, o trajeto de nossas casas durava em média 

quase uma hora até a casa da professora Nilma. Local 

de encontro, era lá que nos reuníamos com as crianças. 

Carregávamos pranchetas e plásticos pretos em 

quantidade para que todos pudéssemos nos sentar no 

chão. Levávamos também material escolar suficiente 

para as aulinhas, galões de água, chocolate, pães e caixa 

de primeiros socorros. 

REMANSO FRATERNO - LEMBRANÇAS 
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No caminho para o Remanso 

continua na página 10 
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E ra uma festa!!! Tudo muito pesado, mas ninguém reclamava. Sentíamos uma alegria tão grande em 

estarmos com as crianças que o trabalho árduo, cansativo não 

era obstáculo para que estivéssemos, todos, novamente 

reunidos no sábado seguinte. Durante o trajeto, 

aproveitávamos para, de forma bem natural, conversar com os 

nossos alunos, deles obtendo  informações preciosas a respeito 

de suas vidas. 

Iniciamos com peças de teatro, por isso, éramos 

conhecidos como os “tios do teatro”. Todas as peças eram 

engraçadas. Amarrávamos as pontas de um lençol em duas 

árvores e as crianças, após o lanche, riam e interagiam com as 

histórias dos bonecos de pano, confeccionados por Angela 

Deise. 

Pouco tempo depois, devido à necessidade, começamos o trabalho de reforço escolar. Cada pedaço de plástico 

preto era uma série escolar. E apesar de nossa escola ainda não ter paredes e teto, havia o respeito pelas regras. 

Mesmo sem recursos materiais e sem o conforto de uma casa com salas e banheiro, pasmem, nada nos impediu de 

realizar passeios pelo Remanso, promover reuniões de pais, festas juninas e festa de final de ano. Tudo à sombra de 

nossa pitangueira, que ainda servia de cabideiro para nossas bolsas e sacolas. 

Durante as chuvas repentinas, corríamos para a casa de um vizinho de nosso terreno, e nos abrigávamos na 

varanda. Muitas vezes voltamos com as crianças debaixo dos plásticos sob chuva intensa. 

Com o passar do tempo, chegamos à conclusão de que era hora de iniciar a evangelização propriamente dita. 

Assim, uma equipe passou a atender as crianças aos domingos. 

No dia 20 de março de 1988, Divaldo Franco esteve no 

terreno do Remanso a convite do Raul proferiu algumas 

palavras a respeito do trabalho que estava por vir e, por seu 

intermédio, Dr. Bezerra de Menezes rogou a Jesus, em uma 

comovente prece, por todos nós. Em seguida, foi colocada a 

pedra fundamental da nossa instituição. 

O tempo passou; inúmeros companheiros deixaram lá 

suas marcas de suor e luz, outros precisaram sair por motivos 

pessoais, e tantos outros retornaram à pátria espiritual. 

Incontáveis amigos da SEF nos enviaram recursos para 

levantar as casas que chamamos de administrativa, saúde, 

escola e núcleo. 

Neste ano completamos 25 anos, um quarto de século, e 

nos lembramos dos intrépidos  amigos do passado e rogamos a Deus por todos eles e suas famílias. 

Não podemos deixar de mencionar aqui, o quanto admiramos os professores que, ao longo desses anos, vêm 

despertando nos corações das crianças o desejo pelo saber, mostrando-lhes a necessidade de plantar sementes do 

bem em suas almas. São pessoas incansáveis, fantásticas. A começar pelo professor Raul Teixeira, que em conexão 

com o espírito Camilo,  idealizador do Remanso na esfera espiritual, materializou a obra; a professora Nilma, que 

serviu de ponte entre as primeiras famílias e nós. E a todos os professores formais e informais que hoje mantem 

nosso Remanso Fraterno com muita responsabilidade e amor. 

REMANSO FRATERNO - LEMBRANÇAS (CONTINUAÇÃO) 

As crianças assistindo às peças de teatro 

Divaldo presente no Remanso em 1988 

Elaine Dornellas - voluntária 



 

ALMOÇO NO REMANSO FRATERNO  
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http://www.remansofraterno.org.br/evento.php


 

CAMPANHA DE ALIMENTOS 
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PALESTRA ANDRÉ TRIGUEIRO 

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


  Conselho Espírita do  

Estado do Rio de 

Janeiro 

 

 www.ceerj.org.br 
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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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