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10
de dezembro

17
de dezembro

24
de dezembro

 Coragem da fé
a: Guiomar Castelo

es: Josué Carmo e José Costa
A porta estreita

31
de dezembro

a: Maria do Rosário Lacerda
Buscai e achareis

Não haverá palestra
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Finalmente, este ano conseguimos realizar 
mais um sonho: criar trilhas dentro do Remanso 
Fraterno. Elas têm sido utilizadas, frequentemente, 
por inúmeras razões. 

As aulas, por exemplo, sobre meio ambiente, 
permitem que se observe os; tipos de solo, árvore 
frutífera, flor, pássaro, inseto, aracnídeo. A identifi-
cação das espécies nativas da Mata Atlântica, ante-
riormente feita mediante aulas teóricas, agora pode 
ser explorada numa aventura guiada, e é desse modo que as crianças fazem descobertas incrí-
veis, facilitando o aprendizado.

Além disso, destacamos a importância da cooperação entre elas, nos momentos de subida 
e descida de terrenos com obstáculos; do caminhar com tranquilidade para sentir o frescor do 
sombreamento das árvores; de fazer silêncio para ouvir os tipos de sons no ambiente e de en-
tender a importância de se plantar mudas de árvores.

Nesse ano foram plantadas aproximadamente 40 mudas, cujas placas de identificação estão 
sendo preparadas.

Angela Deise desenhou o mapa das sete trilhas, enumerando-as e destacando as árvores do 
bioma Mata Atlântica, que foram estudadas em 2013 pelo  antigo 5° ano e que se encontram 
inseridas no Mini Guia de Árvores, produzido por ela, com a participação dos alunos e da profª 
Silvane.

As trilhas foram nomeadas e ganharam placas sinalizadoras para a identificação das seguin-
tes ávores: pau-brasil, jaqueiras, paineira rosa, palmeira  juçara e embaúba.

Trilhas no Remanso:
um recurso pedagógico

Buscai e achareis
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A manutenção das trilhas precisa ser feita regularmente para que esse trabalho ao ar livre 
não se perca.

         Venha conhecer nossas trilhas. Lembre-se que caminhar faz muito bem, portanto, ao 
chegar ao Remanso, estacione seu carro, pegue uma cópia do mapa e aventure-se.

Elaine Dornellas

Voluntária

Apareceu mais uma preguiça no Remanso Fraterno! Essa parece ser uma adolescente, me-
nor do que a que costuma nos visitar. Foi vista na embaúba perto do prédio da Educação Infan-
til, se balançando de uma árvore para outra, como que se exibindo para as crianças, com suas 
peripécias.

Adoramos ter notícia de que mais uma preguiça está nas matas de Niterói, ainda mais por 
sabermos que estão correndo risco de extinção.

Bicho preguiça reaparece no Remanso
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Ângelo Reis visita o Núcleo

A semana começou animada e cheia de novidades no Núcleo Educacional Professora Clélia 
Rocha do Remanso Fraterno. 

Na segunda-feira, dia 10 de novembro, o autor de livros infantis e educador Ângelo Reis en-
cantou a todos com sua visita repleta de histórias e emoções. A turma da professora Carolina 
–2º ano do ensino fundamental– preparou-se para esse encontro com entusiasmo e dedicação.

O projeto teve início a partir das vivências na sala de leitura, onde cada turma elegeu um 
livro. Tendo o livro que escolheram como primeiro exemplo, os alunos foram explorando e 
aprofundando um pouco mais as obras e referências de diversos autores e ilustradores. 

A turma do 2º ano elegeu o Livro “Claudionor, o pichador” do Ângelo Reis. Essa vivência 
motivou a turma a mergulhar no universo da leitura e descobrir outros livros do autor.

Muitos trabalhos foram realizados nesse sentido. Com as dúvidas e curiosidades que surgi-
ram, a criançada elaborou uma entrevista para o autor e ele, com muito carinho, veio pessoal-
mente responder às questões levantadas.

Foi uma manhã de trocas. Ângelo trouxe suas histórias 
e experiências e os alunos trouxeram o encantamento e a 
alegria de receber alguém tão especial em sua sala de aula. 
A entrevista transcorreu de forma bem natural; na verdade 
foi um bate-papo agradável e muito descontraído. No final 
da conversa, o autor trouxe livros que foram autografados 
e doados para todas as crianças. 

Foi um momento que ficará guardado para sempre nos 
corações dos participantes desse especial encontro.

Equipe do Núcleo
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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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Educação ambiental: uma aula-passeio

A experiência de estar, semanalmente, com as crianças do 5º ano do fundamental é sem-
pre um desafio, uma caixa de surpresas. Nossas aulas de educação ambiental precisam ser 
bem planejadas para que os assuntos sejam entendidos e despertem interesse nos alunos. 
Aprendemos com o tempo que não podemos impor uma atividade, mas propor determina-
das tarefas dividindo com eles as responsabilidades por sua execução.

A sugestão de visitarmos o Campo de São Bento, na primeira semana de outubro, teve 
como proposta principal a observação das árvores, dos jardins em plena primavera e a manu-
tenção dos mesmos. Queríamos chamar a atenção das crianças quanto à importância da pre-
servação da natureza, como elas o fazem no Remanso Fraterno, e da alegria da convivência, 
da troca de saberes além dos muros escolares. A ideia foi bem aceita pela direção da escola.

Imaginem quando propusemos o passeio às crianças... Foi uma festa! A maioria não co-
nhecia o Campo. E diante do falatório feliz – todos diziam ao mesmo tempo o que iam fazer e 
acontecer – pedimos que pensassem juntos e que depois entregassem à professora Silvane e a 
mim, uma listinha com alimentos sugeridos para que fizéssemos um piquenique no parque, 
uma vez que há um espaço reservado para tal. 

Ficamos sensibilizadas com a simplicidade dos pedidos. Segue uma foto do que eles cha-
mam de combinados. Obviamente que o lanche solicitado foi atendido e acrescido de frutas.

O passeio foi feito na quarta-feira pela manhã e foi ótimo. As crianças se comportaram 
muito bem.Correram, brincaram, se divertiram nos brinquedos, jogaram futebol, subiram 
em árvores, fotografaram, riram muito, tudo que tínhamos certeza que fariam. Temos so-
mente elogios para elas.

A companheira Beth Guimarães esteve conosco o tempo inteiro, bem disposta como sem-
pre. No final, comprou picolés para todos.Vinicius Legey, da mocidade da SEF, compareceu 
com duas amigas da UFF, ficando conosco um bom tempo. Elas adoraram as crianças e que-
rem conhecer o Remanso. 
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Fizemos o piquenique no espaço Cantinho dos Vovôs e Vovós, servindo lanche à vontade.
A professora Silvane sugeriu várias brincadeiras que foi de agrado geral. Eliane, auxiliar 

de educação, foi a guardiã das bolsas, mochilas e alimentos enquanto percorríamos o Cam-
po. Depois do piquenique ela teve oportunidade de passear e tirar fotos. 

No final, como tínhamos tempo, sugerimos visitar o Hortifruti do bairro, pensando na 
educação ambiental. Pedimos ao motorista que seguisse pela praia de Icaraí para que eles 
pudessem admirar a paisagem.  O aluno Yuri, encantou-se ao avistar o MAC – Museu de 
Arte Contemporânea, que ele explicou como sendo “aquele negócio que viu numa foto; que 
em cima é branco, no meio é preto, e embaixo é branco”, e pediu-nos que um dia fôssemos lá. 
Explicamos que era um museu.

Foi então que a professora Silvane nos informou– falando alto para que todos na vã pu-
dessem ouvir - que toda quarta-feira a entrada no museu é gratuita.

Resultado? Advinha? Fomos para o MAC. Foi uma 
alegria só. Quantas descobertas, fotos, admiração, 
muito espaço, e uma vista deslumbrante! Os alunos 
nunca tinham estado naquele museu. As guias foram 
muito atenciosas com eles e deram muitas informa-
ções. 

Na saída do MAC fizeram mais um lanche e ainda 
levaram frutas e suco de volta para o Remanso. 

Graças a Deus foi um passeio e tanto. Inesquecível! Momentos felizes que marcam a nossa 
caminhada na vida.

E você, viajando nas boas lembranças, nas primeiras séries do primário, qual foi o passeio 
que mais lhe impactou e que vem à mente nesse instante? 

Elaine Dornelas 

Voluntária
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Uma semana diferente pelo Dia da Criança

Perses, a contadora de histórias: visita do encanto

Embora todo dia seja Dia da Criança no Remanso Fraterno, com o aprendizado acon-
tecendo em meio a muita diversão e alegria, reservamos mês de outubro, uma semana 
para oferecer aos alunos muitas surpresas e atividades diferentes.

Neste ano tivemos a parceria da ONG Niterói Mais Humana, que proporcionou aos 
alunos do ensino fundamental um dia de muitas brincadeiras e cultura na área do Teatro 
Popular de Niterói, um lugar lindo, em que as linhas da arquitetura de Oscar Niemeyer 
como que se entremeiam nas águas da Baía de Guanabara. 

Na escola tivemos bufê de sorvetes, desfiles temáticos, banho de mangueira, teatro das 
professoras, piquenique saudável, trilhas e pula pula. 

Foi uma semana maravilhosa!

Coordenação do Núcleo

No último mês de outubro, os alunos do Núcleo receberam uma visita surpresa ma-
ravilhosa!

 A contadora de histórias, Perses, chegou com uma caixa cheia de livros coloridos e 
divertidos. Foi, para os estudantes, um encantamento só, ir retirando-os um a um, des-
cobrindo novos títulos e novos autores, além de encontrar velhos conhecidos.

Como se não bastasse, Perses prendeu a atenção de todos, contando histórias que 
deixaram à solta, fantasias e deslumbramentos.

Equipe do Núcleo
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Natal de Jesus

É o Natal!
Há poesias que cantam sem final.
Há esperanças que, intensas, se renovam
Nos sorrisos e abraços que o comprovam. 

É o Natal!
Sempre é Jesus nosso augusto fanal,
Que nos faz divisar o almo futuro
E fazer luz onde houver tempo escuro. 

É o Natal!
Cada sonho é qual mimo de cristal,
Que se deve cuidar, zelosamente,
Alimentando o amor em tanta gente. 

É o Natal!
Esse júbilo n´alma é o bom sinal
De que a fraternidade se aproxima
Na doce inspiração que vem de cima. 

É o Natal!
Seres que já se foram, afinal,
Mas que ressurgem pelos pensamentos,
Fazem vibrar os nossos sentimentos. 

É o Natal!
E o meu presépio, de pano e jornal,
Homenageia o Mestre nascituro
E projeta blandícias p´ro futuro. 

É o Natal!
É a festa de Jesus, tempo triunfal
Que dá sentido para essa irmandade,
Dos nossos sonhos de felicidade. 

José Grosso

Mensagem psicografada pelo médium Raul Teixeira em 16.07.2007, na Sociedade Espírita 
Fraternidade, em Niterói, RJ.
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Mocidade da SEF no Encontro de Mocidades 
Espíritas de Niterói

O domingo do dia 2 de novembro amanheceu com um tom especial! Nessa oportunidade, 
após aproximadamente sete anos de intervalo, ocorreu oEncontro de Mocidades Espíritas de 
Niterói – EMEN. 

Com o apoio do 38º Conselho Espírita de Unificação - CEUNIT e do Instituto Espírita Be-
zerra de Menezes -IEBM, além do envolvimento direto de outros integrantes do movimento 
espírita niteroiense, o Instituto Dr. March abriu suas portas para 150 jovens e 25 trabalhadores 
de 15 casas espíritas da cidade.

A partir do tema “Pelos Caminhos de Jesus”, inspirado na obra de mesmo título, do Espírito 
Amélia Rodrigues, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, foram desenvolvidas 
diversas atividades, dentre as quais: ambientação musical, esquete inicial, grupos de estudo por 
faixa etária e centros de interesse. 

Em paralelo aos grupos de estudo dos jovens, houve um Fórum de Evangelizadores sob a respon-
sabilidade de Claudia Dutra (dirigente do CEUNIT) e de Antonio Hélio Monteiro (do DIJ/IEBM).

Fotos: Daniel Cadilhe
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A mocidade da SEF marcou presença com aproximadamente 25 jovens e seis orientadores de 
estudo. Pedimos a alguns desses que compartilhassem um pouco do que foi essa experiência:

Isabela Goulart, 14 anos
“Eu gostei bastante do encontro, achei divertido e legal. A parte que eu mais gostei foi quan-

do todo mundo dançou e fez trenzinho... Achei também o encontro bem interativo, porque 
todos nós conhecemos outros jovens de outras casas espíritas que, de certa forma, pensam o 
mesmo que nós.”

Marcela Soares, 17 anos
“No encontro de mocidades tive a oportunidade de fazer novas amizades, conhecer melhor 

aqueles que me cercam no dia a dia e refletir sobre os caminhos que estão sendo trilhados por 
mim. Foi extraordinário e super acolhedor. Lá vivi e senti coisas que nunca havia sentido, mo-
mentos únicos de pura alegria e harmonia. Senti-me eu mesma no mais profundo de minha 
alma, como se nada mais importasse.”

Leonardo Portugal, 17 anos
“O Encontro de Mocidades Espíritas de Niterói foi, sem dúvida, um dia de muita fraterni-

dade e alegria. Novos laços de amizade feitos, antigos laços fortalecidos. As atividades foram 
muito bem planejadas e as tivemos durante o dia inteiro. Com isso, foi estimulada a integração, 
interação e a participação em todas as atividades. Além de um saboroso almoço”.

Régis Rabelo, 20 anos
“Adorei a harmonia entre os grupos de jovens, unidos por um único ideal. Havia alegria e 

dedicação em toda a organização do evento e todos se ajudaram. Os estudos também foram 
bastante enriquecedores e pudemos compartilhar nossas ideias e experiências, foi bem legal”.

Guilherme Medina, orientador da Mocidade
“O EMEN foi um encontro muito especial porque me fez recordar de momentos semelhan-

tes que vivi na minha mocidade: jovens vindos de todos os cantos da cidade, vinculados a 
outras casas espíritas, se reúnem para refletir e compartilhar suas experiências de vida, sob a 
ótica da Doutrina Espírita. Claro que não poderiam faltar momentos de arte, que tocaram os 
corações de uma maneira muito especial, sem falar na alegria que foi colaborar no grupo de 
estudos e no centro de interesse. Em resumo, um encontro de corações que revive o movimento 
de mocidades espíritas em Niterói”.

Larissa Chaves

Voluntária
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Incentivo ao desenvolvimento social

O Remanso Fraterno realiza através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos (SCFV) e do Programa Acolher é Transformar, um trabalho de Assistência Social. 

O trabalho desenvolvido é pautado pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Uma 
das tarefas do SUAS é garantir proteção social básica com objetivo de prevenir situações de risco.

Dessa forma contamos com um corpo técnico, estagiários e voluntários trabalhando para 
que o Remanso Fraterno cumpra o papel de apoio à proteção social básica.

Os serviços da Assistência Social são realizados através de atividades/oficinas socioeduca-
tivas com as crianças e seus familiares. 

Nas segundas, terças e quartas-feiras pela manhã são realizadas oficinas socioeducativas 
com 12 participantes, ex-alunos do Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha – Ensino 
Fundamental ofertado pelo Remanso Fraterno.

Nas segundas- feiras também são realizadas oficinas sócio educativas com os alunos do 5º 
ano do Núcleo Educacional e nos sábadosrealizamos atividades com famílias a ele vinculadas.

As atividades e oficinas são planejadas para ser um espaço participativo reflexivo através 
das ações de escuta, de troca de experiências, informações etc.

Os participantes do SCFV já tiveram oportunidade de ir aos teatros Municipal e do Jó-
quei, assim como ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Também foram inscritos no 
Programa Diferentes Talentos, oferecido pela Andef – Associação Niteroiense dos Deficien-
tes Físicos - , realizando atividades esportivas de natação, futebol e capoeira. 

Proporcionar a realização de atividades como essas permite que os participantes ampliem 
e fortaleçam laços relacionais, além de oportunizar acesso ao saber. 

Através desses espaços, acreditamos que os participantes do SCFV e do Programa Acolher 
é Transformar ampliam possibilidades de se apropriar e fortalecer suas redes de apoio – fa-
mília, amigos, religião, instituições de trabalho, educação, assistência e etc. – para enfrentar 
os problemas sociais e econômicos vivenciados e ter uma condição de vida melhor.

Por Lídia Porto

Educadora Social

SCFV e Acolher é Transformar
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Feminismo 

Pergunta-me você o que seja feminismo, talvez supervalorizando a minha capacida-
de de resposta. O assunto, no entanto, me fez lembrar uma história, aliás, repetida por 
vários cronistas, interessados nas tradições populares. Dou-lhe esta explicação para que 
você não me considere plagiário com adjetivos jocosos e zombeteiros.

Conta-se que Jesus, acompanhado por alguns discípulos, seguia, dos arredores de Je-
rusalém, demandando a cidade de Jericó.

O Mestre alterara o plano da excursão, através de muitas veredas, a fim de visitar 
necessitados e doentes. Em dado instante, o grupo não soube acertar com o verdadeiro 
caminho e apareceu acalorada troca de opiniões. Nisso, salientou-se, não longe, a figura 
de um viandante cuja presença pareceuprovidencial aos companheiros da Boa Nova. 
Notando que o desconhecido se abeirava dos circunstantes, Simão Pedro barrou-lhe a 
frente e interpelou-o:

- Amigo, acaso poderá a sua bondade informar-nos quanto ao exato caminho para 
Jericó?

O desconhecido trancou a face que lhe evidenciava o descontentamento e replicou em 
seguida:

- Quem lhe falou que sou guia de vagabundos? Tenho mais que fazer. Não me arrisco 
a contato com malfeitores e ladrões. Sigam para onde quiserem...

Dito isso, afastou-se, estugando o passo e Pedro, desapontado, dirigiu-se a Jesus, co-
mentando:

- Mestre, viu só que insolência? Não é justo suportar desaforos! Decerto que o Céu 
castigará esse brutamontes, impondo-lhe a punição que faz por merecer...

O Cristo ouviu, apreensivo, e ponderou:

- Pedro, não julgue ninguém sem o conhecimento preciso... Quem será esse homem? 
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Talvez seja um doente ou um desesperado...

A expectativa reapossava-se dos apóstolos, quando surgiu, à frente deles, bela jovem 
carregando um cântaro de água na cabeça. Simão Pedro adiantou-se, interpelou-a repe-
tindo a petição que fizera ao viandante agressivo e exasperado.

- O melhor caminho para Jericó? – indagou a moça sorrindo.

De imediato, depôs no chão o vaso que trazia e passou a explicar com gentileza de que 
modo atingiriam a cidade sem obstáculos maiores. Além disso, encorajou os apóstolos 
à caminhada, com expressões de encantador otimismo. Terminado o diálogo, ei-la reto-
mando o vaso transbordante de água límpida, seguindo estrada afora...

Simão aconchegou-se a Jesus e lhe falou com intimidade.

- Mestre, notou a diferença? O bruto que nos desconsiderou e essa menina generosa 
se parecem a um animal e a uma flor...

Ante o Senhor, que se fizera pensativo, Pedro insistiu:

- Senhor, qual será a recompensa que o Céu concederá a essa jovem que nos prestou 
um serviço tão grande?.

Jesus sorriu e falou ao apóstolo:

- Sim, Pedro, essa jovem será recompensada; e o prêmio dela será casar-se com o ho-
mem brutalizado que passou por aqui, a fim de que consiga educá-lo para Deus e para a 
Vida.

Surpresa geral encerrou o assunto.  

 É isso aí, meu caro...

Se a Mulher nos abandonar à própria sorte, negando-se a cumprir a missão que o 
Céu lhe atribui, com certeza, nós todos, os Homens vinculados ainda à Terra, estaremos 
perdidos...

Pelo Espírito Augusto Cezar

Psicografia de Francisco Cândido Xavier.Livro: Fotos da Vida. Lição nº 03. Página 18.
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Voluntários no Núcleo - Aulas de Robótica

A presença de voluntários no Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha do Remanso 
Fraterno, em muito enriquece o currículo escolar.

Em outubro, o professor Celio Nery e Silva apresentou-se para o trabalho e fez uma pro-
posta, prontamente aceita, de introduzir a robótica para os nossos alunos.

Iniciamos com grupos pequenos, com três alunos em cada vez, e a empolgação tem sido 
muito grande. 

Célio usa seu próprio material, especial para o trabalho com crianças, da marca Lego.

Seria maravilhoso se pudéssemos ter mais kits de robótica Lego, mas são muito caros.

Será que algum leitor do INFOSEF poderia ajudar para que pudéssemos expandir o tra-
balho para mais alunos? Se puder, entre em contato conosco pelo e-mail remanso@reman-
sofraterno.org.br.

Coordenação do Núcleo

Acompanhe as novidades da SEF e 
do Remanso pela internet

http://www.sef.org.br/receba-nosso-boletim-de-noticias/
https://www.facebook.com/remansofraterno
https://www.facebook.com/SociedadeEspiritaFraternidadeSEF
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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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