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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

Todas as matérias são de responsabilidade do colaborador e estão sujeitas à aprovação para serem veiculadas, bem como à revisão ortográfica e textual

Conheça detalhes sobre o Trabalho de 
Domingo, realizado na SEF pág. 03

Grupo de Estudos para Iniciantes já começou 
as atividades

pág. 05

Nando Cordel fará novo show em Niterói, 
em prol do Remanso

pág. 10



09
de março

16
de março

Transbordamento das paixões
: Pedro Paulo Legey Jr.

Pena de morte
a: Guiomar Castelo

23
de março

30
de março

A saga do ciúme
a: Cristiane Lenzi Beira - SP

Separações conjugais - desafios da vida familiar

es: Tereza Goulart e Alex Vieira
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06
de abril

13
de abril

Necessidade da vida social
: Rafael Siqueira

Marcha do progresso
: Ivo Calado

20
de abril

27
de abril

Livre
: Francisco Rebouças - UMEN

Show beneficente
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O Setor de Promoção Social, também conhecido como Trabalho de Domingo (TD), é um tra-

balho voluntário da SEF que se predispõe a atender a irmãos nossos, em sua maioria, moradores 

em situação de rua. 

É um encontro fraterno, que procura, com uma recepção calorosa, respeito, carinho e um sor-

riso amigo, possibilitar um ambiente agradável aos irmãos que vêm até a SEF. Permeando todo 

o trabalho temos o Serviço Social que cuida da aplicação da política de assistência social. Para 

tanto, a SEF está inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de Niterói e no Conselho 

Municipal de Proteção da Criança e do Adolescente.

O TD foi implantado no dia 31 de outubro de 1993, por orientação de um Espírito Amigo da 

SEF, comemorando, portanto, quase 23 anos de profícuos serviços a todos nós: usuários, que fre-

quentam a nossa Casa, e voluntários, que usufruem da oportunidade do trabalho nos domingos 

pela manhã. 

O objetivo do TD é “realizar a promoção social dos indivíduos que nos procuram, obedecen-

do aos ditames da Constituição Federal e às leis vigentes, bem como atender à conduta espírita 

oriunda das leis morais”.

O trabalho é composto por equipes de voluntários, que formam oficinas com objetivos especí-

ficos, todas visando à convivência nos postulados espíritas, onde levam o conhecimento técnico, 

além de irmaná-los num grupo de trabalho. 

A cada ano são planejadas palestras com assuntos que proporcionem a valorização do ser hu-

mano e elevação da autoestima, além de palestras especiais sobre doenças sexualmente transmis-

síveis, alcoólicos e narcóticos anônimos, hanseníase, tuberculose, dentre outras. Também nesses 

dias promovem-se cantorias, brincadeiras e passeios com o pessoal. Em 2015, os passeios foram no 

Remanso Fraterno, em 29 de março e na Fortaleza de Santa Cruz da Barra, no dia 29 de novembro.

O TD compõe-se de uma Oficina de Leitura e Escrita (OLE), que propicia o aprendizado por 

meio da leitura e escrita, com 15 usuários inscritos; a Oficina de Trabalhos Manuais (OTM), que 

visa o aprendizado de costura e bordados (tricô e crochê) e atendeu a quatro usuárias; e a Oficina de 

Integração (OI),que apóia todos os usuários numa atividade única no salão. Todas proporcionaram 

a convivência em grupo e discussões sobre temas voltados para os valores e as virtudes humanas.

O Trabalho de Domingo



Pág. 4 - Ed. 46 - Março de 2016               Agradecemos a divulgação deste informativo               INFOSEF

Foi criado, ainda, em agosto de 2014, o Grupo de Acolhimento que tem como objetivo “aco-

lher os novos usuários que chegam pela primeira vez à Casa, passando as regras de convivência 

do TD, além de uma escuta qualificada que faz a diferença no atendimento”. É coordenado por 

voluntários e pela assistente social contratada. 

Para o atendimento às crianças que compareceram às atividades em 2015, o TD disponibilizou 

a Equipe de Evangelização Infantojuvenil, que atendeu cerca de cinco crianças a cada domingo.

No ano passado, a participação média dos usuários, por domingo, girou em torno de 54 pessoas. 

Com uma frequência média de 30 voluntários por domingo, o TD SEF promoveu também, 

em 2015, as atividades de banho; distribuição de roupas; recebimento de pães em padaria doado-

ra, seleção e ensacamento dos pães; recepção aos usuários com café, biscoito e queijo; confecção 

de alimentos; limpeza do salão, salas de aula e cozinha; lavagem das louças, talheres, panelas; e 

distribuição no salão do almoço e suco, além das atividades das oficinas e do acolhimento.

Dados relativos a Doações e Despesas em 2015

Dados relativos à Distribuição de Roupas e Material de Higiene em 2015

Ao término do trabalho, os usuários receberam pães variados, embalados para viagem. 

A Coordenação do TD SEF
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Grupo de estudos para iniciantes

O Grupo de Estudos para Iniciantes recomeçou suas atividades na terça-feira (16/02). Sendo este o  

terceiro ano de sua implantação na SEF.

Ficamos muito felizes, porque na hora de irmos para o estudo caiu um temporal em Niterói o que nos 

fez pensar que ninguém compareceria. Para a nossa surpresa e alegria foram 27 pessoas das 48 inscritas, 

sendo que cinco justificaram o não comparecimento, o que demonstra o comprometimento dos que 

querem estudar a Doutrina Espírita. Também compareceram oito pessoas para o estudo, mas que não 

haviam feito inscrição. 

Levamos bolo, café e chá. Depois, cada um fez a sua apresentação e, com isso, constatamos, como 

sempre, que a Espiritualidade age incessantemente. Não conseguimos, pela nossa pequenez, vislumbrar 

esse trabalho, porém sentimos, baseada em nossa fé e confiança na Casa, o quanto somos beneficiados 

pelo aprendizado da Doutrina Espírita, que nos mostra a direção para o nosso progresso.

Estudaremos os fenômenos de Hydesville; as mesas girantes; a biografia de Allan Kardec e os princípios 

básicos da Doutrina Espírita. São quarenta estudos até o final de novembro, todos presenciais e na SEF.

Manteremos o link de inscrição até o dia 15/03/16, mas também acolheremos as pessoas que chega-

rem durante todo o ano. Alguns frequentadores do ano passado, que entraram no meio do programa, 

preferiram permanecer, seguindo conosco no aprendizado.

Agradecemos a todos, em nome da equipe, a oportunidade de promovermos novamente este traba-

lho, pois somos os mais beneficiados.

Pedro Paulo, Maria do Rosário, Denise Callado e Guiomar
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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.
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Almoço em prol do Remanso Fraterno

No dia 19 de fevereiro foi realizado um almoço em prol do Remanso Fraterno com a ajuda 
de queridas amigas que sempre abraçam nossa Causa.

O salão de festas, em Piratininga, foi preparado com muito carinho e se transformou num 
lindo e aconchegante ambiente para receber as quarenta convidadas, que desfrutaram de um 
delicioso cozido.

Toda a renda obtida com a venda de ingressos foi revertida para o Remanso Fraterno. Agra-
decemos imensamente a toda a equipe responsável pela realização do evento e a todas que o 
prestigiaram com sua presença.

Júlia Mattos 

Voluntária

SEF agradece à Química Amparo

Os amigos, voluntários e colaboradores da SEF - Sociedade Espírita Fraternidade, agrade-
cem à Química Amparo, fabricante dos produtos Ypê, pela longa parceria no cuidado com as 
nossas crianças acolhidas no Remanso Fraterno.

Acreditamos também que “Cuidar do que é seu vale muito, cuidar do que é de todos vale 
mais.”

Muito obrigado!
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Entrevista com Dra. Alcione Maria Paixão, 
voluntária da Área Odontológica do Remanso

InfoSEF: Dra. Alcione, quantas crianças são atendidas mensalmente no Remanso Fra-
terno?

Alcione Paixão: Somos uma equipe de quatro profissionais da área. Fazemos um levanta-
mento dos casos graves (muita cárie) e dos que precisarão de poucas consultas. Aqueles que só 
têm uma ou duas cáries, são logo atendidos.  Os outros vão sendo atendidos durante o ano. Não 
fazemos um cálculo mensal, cada profissional fica com uma turma escolar.

É necessário pagar por esse atendimento?

Não. Como tudo no Remanso, o custo é zero para as famílias.

Como e quem são os responsáveis pelo encaminhamento das crianças?

Como disse, cada profissional fica com 
uma turma. O levantamento é feito no iní-
cio do ano. Mesmo que uma turma não tenha 
um profissional encarregado, as crianças com 
quadros mais graves sāo atendidas. Sempre 
orientamos os pais para procurarem o servi-
ço público quando não podemos resolver o 
problema. Todas as crianças da escola par-
ticipam duas vezes por ano do programa de 
fluoretação. Há ainda, em cada turma, um 
trabalho de esclarecimento sobre a  impor-
tância da higiene bucal.

Sabemos que os materiais odontológicos são caros. Como o Remanso administra isso?

A grande saída para esse trabalho é a prevenção, que já dura alguns anos, fazendo com que 
nossas crianças tenham um índice de cárie bem menor. É um trabalho que vem sendo feito em 
conjunto com os responsáveis, para diminuir os doces que são oferecidos às crianças em casa, 
e com as professoras e auxiliares, na escovação, após as refeições no Remanso. As escovas são 
dadas pelo Remanso e trocadas duas vezes, durante o ano letivo. Contamos ainda com as doa-
ções. Materiais mais específicos são trazidos pelos dentistas, de seus consultórios, e doados ao 
Remanso.  Alguns profissionais, fora do Remanso, atendem os casos que fogem à nossa capaci-
dade, também de maneira gratuita. Os materiais que são comprados pelo Remanso, por serem 
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usados com cuidado e sem nenhuma espécie de desvio, não se tornam uma despesa grande 
para a Instituição. Nossa equipe é formada pelos seguintes profissionais: Ronaldo Kato; Cris-
tiane Veloso (auxiliar do Kato); Carlos Inocêncio; Renata Castro Leite; Alcione Maria Paixão; 
Rita de Cássia Oliveira (atende gratuitamente, casos de endodontia, em seu consultório); Luis 
Carlos Rodrigues  (laboratório de prótese); Luis Carlos Vieira da Silva (técnico que nos cobra 
a quarta parte de seus honorários e doa uma boa quantidade de material de reposição para os 
equipos dentários).

A equipe do InfoSEF agradece  a Drª. Alcione Maria Paixão pela entrevista e a toda a equipe 
odontológica pelos cuidados com as crianças do Remanso.

Nando Cordel faz novo show em prol do Remanso

O renomado cantor Nando Cordel atende novamente ao pedido da SEF  e retorna a Niteroi 
para um espetaculo em beneficio das obras assistenciais do Remanso Fraterno. Ele virá acom-
panhado de seu filho, igualmente musico, Tauã Cordel.

O belíssimo Teatro Municipal de Niterói, gentilmente cedeu o dia 06/04, às 19h, para este 
acontecimento imperdível. 

Visite os sites do Remanso Fraterno e SEF para mais informações.
"Compositor e intérprete de sucesso, Nando Cordel (nascido em Ipojuca, interior de Per-

nambuco), faz versos para diversos estilos musicais: xotes, forrós, frevos, salsas, reggae e outros.
Seu primeiro parceiro foi Dominguinhos, com quem compôs, entre outras, "Gostoso de-

mais", "Faz de mim" e "Isso aqui tá bom demais".
A primeira música da dupla, que fez muito sucesso, foi "De volta pro meu aconchego", gra-

vada por Elba Ramalho. A cantora paraibana gravou também "Jogo de cintura", "Doida", "Tem 
que ter molejo", "Vem ficar comigo" e "Vê estrelas".

Também gravaram composições de Nando Cordel os cantores Maria Bethânia, Emílio San-
tiago, Zizi Possi, Netinho, Leandro e Leonardo, Fagner, Fafá de Belém, Amelinha, Guilherme 
Arantes, Nana Caymi, Fábio Júnior, Roupa Nova, Martinho da Vila, Luiz Gonzaga e Geraldo 
Azevedo".

Elaine Dornellas
Voluntária

Cantor pernambucano virá em abril a Niterói
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Mudança na Direção do Núcleo

No livro “Ações corajosas para viver em paz”, capítulo III, intitulado “A respeito da amizade”, 
o Espírito Benedita Maria nos diz que: “A amizade é uma das excelentes demonstrações do 
amor de Deus, amor que pulsa no íntimo de cada um de Seus filhos. Trata-se de um sentimento 
doce e verdadeiro, que se associa à simpatia e ao gosto de bem cuidar”. 

Não são muitas as pessoas que cultivam o sentimento de amizade nos seus corações e nos 
dos outros. Elas não buscam um envolvimento emocional, além do necessário, passando umas 
pelas vidas das outras, sem criar laços afetivos e sem carregar lembranças duradouras. Outras 
pautam suas vidas pela dedicação amorosa e pela fidelidade a princípios superiores, dignifican-
do suas existências por atos de coragem e desprendimento, marcando indelevelmente as exis-
tências daqueles que as cercam. Assim são, por exemplo, os mestres que passaram por nossas 
vidas. Estes deixaram suas marcas na nossa memória e continuam vivos, existindo e pulsando 
no cantinho mais carinhoso de nossos corações. Eles continuam nos influenciando para o 
Bem, mesmo depois de transcorridos os anos e termos deixado os bancos escolares. Quem de 
nós não traz na memória a lembrança e a saudade de um professor ou professora que se tornou 
especial? 

Foi trilhando o caminho da amizade e dedicação, que Teresa Campos de São Thiago passou 
sete anos à frente da direção do Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha. Com a sensibili-
dade própria das almas amorosas, ela acolheu nossos alunos, compreendendo suas necessida-
des pedagógicas e afetivas. Seus braços firmes agasalharam inúmeras vezes aqueles que deles 
precisavam para além dos cadernos e livros, ofertando segurança e apoio. Seu olhar afetuoso 
sempre se estendia a todos: professores, voluntários, crianças e seus familiares. Suas palavras 
exprimiam a vasta experiência profissional e a sabedoria de quem observa as situações da vida, 
buscando promover o ser integral, primordialmente. 

Teresa muito contribuiu para que nossa escola pudesse ser um bom lugar para nossas crian-
ças e sua formação. Trabalhou intensamente pelo desenvolvimento profissional de nossos pro-
fessores. Atendeu prontamente ao convite para ser nossa diretora e tornou-se uma referência 
para todos nós que trilhamos ao seu lado. Na sua essência, ela é uma excelente professora que 
se tornou a diretora amiga, doce e simpática que cuidou de todos os que compõem a nossa 
comunidade escolar com carinho e dedicação inigualáveis, tornando-se a amiga querida de 
todos. 

O Núcleo, a partir de agora, passará a ter nova estrutura. Houve uma reorganização dos car-
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gos da Diretoria de Educação e passaremos a contar com uma 
diretora e uma coordenadora, que cumpram quarenta horas se-
manais, acompanhando o trabalho durante todo o tempo em que 
as crianças lá permanecerem. Elas terão a função de dirigir tanto 
o Ensino Fundamental quanto a Creche. Assim, Patrícia de Car-
valho, que já atuava como coordenadora do Ensino Fundamen-
tal assumiu o cargo de direção de nossa escola. Na coordenação 
geral teremos Ana Luiza Figueiró Rangel, que já desempenhou 
essa mesma função anteriormente. Desta forma, esperamos dar 
continuidade ao trabalho, buscando aprimoramento. 

Teremos como referência os que nos guiaram, inspirando-
-nos nos seus exemplos e virtudes. Teresa continuará no ser-
viço voluntário em nossa casa e, temos certeza, imprimirá sua 
marca de amorosidade e respeito pelo ser humano, onde estiver. Estará sempre presente no 
Núcleo, em nossas mentes e corações, como a diretora amiga e irmã muito querida. 

À Patrícia e à Ana Luiza o nosso abraço de boas vindas, desejando-lhes muitas alegrias e 
conquistas no desempenho de suas funções. Que elas possam se esmerar na semeadura da terra 
fértil dos corações infantis, que se encontram sob nossos cuidados pedagógicos, irrigando esse 
campo e facilitando a aquisição de conhecimentos, contribuindo, desta forma, para uma socie-
dade melhorada com a formação dos homens de bem que tanto necessitamos.

Olga Casagrande
Diretora de Educação

Acompanhe as novidades da SEF e 
do Remanso pela internet
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S e j a  v o l u n t á r i o

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 sen-
tado 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!

Pelo Espírito Cairbar Schutel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro: O Espírito da Verda-
de. Lição nº 58. Página 140.
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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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Revisão: Lucia Moysés 

Reportagem: Júlia Mattos

Diagramação: André Borba

Divulgação: Odilia R. de Oliveira e Gabriel Spiegel

Contato: informativo@sef.org.br



  INFOSEF                      Agradecemos a divulgação deste informativo        Pág. 17 - Ed. 46 - Março de 2016

Agradecimentos às instituições que colaboram com a SEF - Sociedade Espírita Fraternidade


