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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)
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08
de outubro

15
de outubro

22
de outubro

 Livre
a: Gladis Pedersen de Oliveira

: Luis Celso Nunes (Grupo Espírita João Batista)

Livre

29
de outubro

: Rogério de Lacerda
Muito se pedirá àquele que muito recebeu

a: Tereza Goulart
A fé transporta montanhas
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No dia 10 de setembro Divaldo Pereira Franco esteve em Niterói, como ocorre todos os 
anos, para trazer sua palavra, em homenagem aos 34 anos da SEF, completados no último dia 
quatro.

Numa palestra de cerca de uma hora de duração, o nobre semeador da paz discorreu sobre 
a importância do perdão e de seus benefícios para devolver a felicidade às criaturas.  Inspirado, 
como sempre ocorre, abordou experiências emocionantes vividas por pessoas que experimen-

taram os efeitos salutares do perdão em suas vidas, 
combinando momentos de humor, ao evocar algumas 
experiências pessoais e da vida do médium mineiro 
Chico Xavier, quando encarnado, levando a enlevo a 
enorme plateia que o assistia atenta.

Após concluir a palestra, os tradicionais autógra-
fos, ao lado de Raul Teixeira, e alguns momentos de 
conversa alegre e descontraída, encerraram a noite 
memorável.

Por Marcos Alves

Diretor de Doutrina

Divaldo homenageia a SEF

Muito se pedirá àquele que muito recebeu

Com o salão do Clube Português lotado, Divaldo fala em comemoração aos 34 anos da Casa
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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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Acolher é transformar

No livro Missionários da Luz, editado pela Federação Espírita Brasileira, em 1945,o terceiro 
da coleção A Vida no Mundo Espiritual,ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo 
médium Francisco Cândido Xavier é sinalizado que:

(...) no futuro da Humanidade, os templos materiais do Cristianismo esta-
rão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, 
onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas 
onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação 
necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente 
o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança (...).

Nesse sentido, a Sociedade Espírita Fraternidade – SEF que tem a finalidadede estudar e 
difundir a Doutrina Espírita e a prática da caridade teve motivos de sobra para comemorar em 
4 de setembroos seus 34 anos de fundação, em Niterói, Rio de Janeiro.

 Sempre atentos aos princípios codificados por Allan Kardec e para o cumprimento de 
suas obras assistenciais a SEF desenvolve no Remanso Fraterno atividades pertinentes às polí-
ticas de Educação, ofertando gratuitamente a educação infantil e o ensino fundamental, através 
do Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha, bem como realizando um trabalho de Assis-
tência Social, com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Programa Aco-
lher é Transformar. 

Com base em serviços assistenciais, a SEF obteve reconhecimento público, estando inscrita 
no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, além de ter os títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal e o 
Certificado de Entidade Beneficente – CEBAS.

Tudo isso é motivo de comemoração para nós! 
No cumprimento de nossas ações, nós, da Assistência Social, estamos pautados na legisla-

ção vigente e na política pública por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Isso 
significa que foram definidos com clareza os serviços socioassistenciais que são prestados pela 
SEF, por estarem em conformidade com sua missão histórica, mas também dentro do cenário 
atual da assistência social na perspectiva da proteção social.

Um importante parceiro que nos auxiliou nesse processo é a CAPEMISA – Instituto de 
Ação Social. Como entidade de assistência social de assessoramento, disponibilizou consulto-
ria especializada para a implantação dos serviços assistenciais em nossa instituição.
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Atuamos com um público que vivencia em seu cotidiano situações de muita dificuldade – 
quadro de extrema pobreza, situações de risco nos locais de moradia, associadas à presença 
do narcotráfico, o precário e por muitas vezes nulo acesso à rede de políticas setoriais, baixa 
escolaridade e desemprego ou trabalhos informais.

Se a proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco (PNAS, 2004, 
p.32), abre-se uma questão para a atuação profissional: quais as situações de risco, perigo, in-
certezas que precisam ser prevenidas ou impedidas de acontecer? Ou seja, quais situações pre-
cisam ser antecipadas em suas consequências negativas, exigindo que os envolvidos possam 
preparar-se para enfrentá-las?

A própria Política Nacional de Assistência Social - PNAS define que se pode prevenir vulne-
rabilidades e riscos sociais [...] por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, 
e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. (Idem, p.38)

Temos nos esforçado para oferecer um serviço de qualidade que possibilite, através de ativi-
dades/oficinas socioeducativas com as crianças e seus familiares, a construção de um espaço de 
escuta, de troca de experiências, que seja participativo e reflexivo, proporcionando proteção à 
pessoa reconhecida como sujeito de direito e a implicação do poder público na exigibilidade da 
garantia dos direitos preconizados em diversas legislações paraque nossos usuários conheçam 
e acessem seus direitos. 

Em nossas trincheiras de luta, seguimos confiantes de que estamos cumprindo com os nos-
sos propósitos. 

Caso tenha sido despertado seu interesse, marque uma visita para conhecer nossas ações. 
Cada um de nós tem muito a contribuir!

Por Silvester Brandão

Assistente Social do Projeto Acolher é Transformar e

e SCFV - Remanso Fraterno
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Remanso festeja o folclore brasileiro

Em 2014, a Copa do Mundo fez com que ficássemos curiosos a respeito da cultura de muitos 
países diferentes. Percebemos que muitos deles estão presentes nas tradições e costumes aqui 
do nosso Brasil.

Resolvemos então fazer um “passeio” demorado pelas diversas manifestações do nosso fol-
clore, visitando outros estados e suas festas populares. 

As descobertas foram maravilhosas e as turmas ficaram muito motivadas para compartilhar 
o que perceberam. Para tanto, resolvemos usar a roça junina como pano de fundo das apresen-
tações de danças. 

Folcloreando na Roça foi o tema orientador da festa 
desse ano.

No dia 27 de agosto, quarta-feira, houve a apresentação 
dos resultados do “passeio”, através de uma linda festa, 
toda decorada e preparada com carinho pelas crianças, 
pelas professoras e por toda a equipe da escola. 

Ao som de música o cortejo de abertura mostrou os 
estandartes das danças recolhidas por cada turma nos “passeios” pelo nosso Brasil. O Baião, 
Frevo, Carimbó, Ciranda da Saia, Coco, Xote e Pau de Fitas. E, é claro, o Casamento na Roça e 
a Quadrilha.

Depois de muito brincar, dançar e provar os quitutes, preparados por nossa cozinha e famí-
lias dos alunos, o evento terminou com todos os corações em festa.

Por Teresa Campos de São Thiago

Diretora do Núcleo
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SEJA VOLUNTÁRIO
Seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da Boa 

Nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro.
Seja voluntário no Culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do 

lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho.
Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem 

impor condições, em algum setor, hoje mesmo.
Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por 

conta própria.
Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico, sistematicamente 

sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos Espíritos Superiores, amparando os infelizes.
Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. 

Busque os irmãos necessitados e ajude como puder.
Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. 

Dissemine, desde já, livros e publicações doutrinárias.
Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. 

Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades.
Sim, meu amigo. Não se sinta realizado. 
Cultive espontaneidade nas tarefas do bem.
“A sementeira, é grande e os trabalhadores são poucos.”
Vivemos os tempos da renovação fundamental.
Atravessemos, portanto, em serviço, o limiar da Era do Espírito!
Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo.
Há mobilização de todos.
Cada qual pode servir a seu modo.
Aliste-se enquanto você se encontra válido.
Assuma iniciativa própria.
Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar.
Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral.
Seja voluntário na Seara de Jesus, Nosso Mestre e Senhor!

Cairbar Schutel
Psicografia de Chico Xavier. Livro: O Espírito da Verdade. Lição 58, pág. 140
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Ante os detritos da maledicência, usemos a vassoura das boas palavras.
Ante o lixo do sarcasmo, cavemos a fossa do silêncio.
Ante os vermes da crueldade, mobilizemos os antissépticos do socorro cristão.
Ante o vírus da cólera ou da irritação que nos defrontam nas frases ou nas atitudes 

alheias, pratiquemos a profilaxia da prece.
Ante os tóxicos do pessimismo negrejante, acendamos a claridade do bom ânimo.
Ante o veneno da ociosidade, mobilizemos os nossos recursos de serviço.
Ante as serpes da incompreensão, realizemos mais vasto plantio de caridade.
Ante os micróbios da desconfiança, incentivemos a nossa sementeira de boa-von-

tade e fé.
Ante a erva sufocante dos conflitos de opinião, refugiemo-nos na boa vontade para 

com todos, que procura garantir o bem, acima de tudo.
Ante as perigosas moléstias do amor próprio ferido, a expressar-se no corpo e na 

alma, através de mil modos, pratiquemos o perdão incondicional e incessante.
Jesus não é somente o nosso Divino Orientador, é também o Divino Médico de 

nossa vida.
Procuremos, pois, no Evangelho, as Justas Instruções para nossa Higiene Espiritual 

e alcançaremos a harmonia para sempre.

André Luiz

Psicografia de Chico Xavier. Livro: Relicário de Luz. Lição 38, pág. 81

Higiene Espiritual



Pág. 13 - Ed. 29 - Outubro de 2014                      Agradecemos a divulgação deste informativo                       INFOSEFPág. 12  - Ed.29 - Outubro de 2014                        Agradecemos a divulgação deste informativo                    INFOSEF



Pág. 14  - Ed.29 - Outubro de 2014                        Agradecemos a divulgação deste informativo                    INFOSEF

DOAÇÕES PARA O REMANSO FRATERNO

Sites parceiros
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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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