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ATIVIDADE

2ª feira

Passes

14h15

3ª feira

Grupo de Estudos

20h

4ª feira

Palestra

20h

Atendimento Fraterno

Após a palestra

6ª feira

Passes

14h15

Sábado

Passes

8h15

Atendimento Fraterno

8h15

Evangelização da Infância
Grupo de Estudos

15h
15h e 17h30

Grupo de Jovens
Domingo

Grupo de Estudos

17h
17h30

Tema

ALESTRAS

Expositor

07/dez

14/dez

21/dez

28/dez

Tema

Tema livre

Expositor

Julio Cesar Sá Roriz

Tema

Fortalecimento pela fé

Expositor

Pedro Paulo Legey Jr.

Tema

A plenitude dos ensinos de
Jesus

Expositor

Tereza Goulart

Tema
Expositor

A terapia da Oração
Guiomar Castelo
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Alunos do GREI 3
recebem um jabuti

EDUCAÇÃO
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Baixada Fluminense

DOUTRINA

12

Distribuição de mensagens
no Cemitério

3

ÍNDIC

Nikity Kids no
Remanso Fraterno
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Com muita alegria, recebemos no dia 21 de novembro, a cantora e professora de música Fátima Regina e suas alunas.
A professora Fátima apresenta anualmente um espetáculo
intitulado NIKITY KIDS, onde suas alunas demonstram o trabalho realizado ao longo do ano. E como ela agora, também
faz parte de nossa equipe de professores, ministrando aulas
de música para os alunos do Ensino Fundamental, veio nos
acarinhar com estas lindas vozes.
Foram muitas emoções! Nossas crianças também soltaram
a voz e encantaram a todos os presentes, inclusive o nosso
querido Raul Teixeira, que estava presente.

EDUCACÃ
EDUCAÇÃ

Remanso Fraterno recebe
cantoras do grupo Nikity Kids

Fátima Regina e suas alunas do espetáculo NIKITY KIDS
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EDUCAÇA
Ã

Estamos muito felizes
com o seu trabalho em
nossa escola. Obrigada
Fátima por sua dedicação
e carinho.
Ana Luiza Figueiró
Coordenadora Pedagógica
Professora Fátima Regina vibrando com satisfação

As crianças do Remanso compondo uma platéia animada

Alunos do GREI 3 recebem
visita de um jabuti
Toda a Educação Infantil, nesse último trimestre, esteve envolvida com o Projeto “Que bicho é esse? ”, em que cada turma pode escolher, através de votação, qual animal iria estudar mais profundamente.
O GREI 3 escolheu a TARTARUGA MARINHA, já que estavam
conhecendo um pouco mais sobre os animais marinhos.
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A partir daí muitas atividades se
desenvolveram e as crianças ficaram muito espertas sobre fatos e curiosidades a respeito da
tartaruga.
Deste modo, a fim de tornar o
aprendizado ainda mais significativo e divertido, convidamos
a “prima” JABUTI da tartaruga
Marinha, a JUJU, que foi trazida
ao Remanso para visitar os nossos pequenos.

Momento de diversão com a tartaruga

A vivência foi grande, pois todos queriam tocar, segurar e,
principalmente, constatar alguns conceitos que aprenderam
sobre as tartarugas, como: casco duro, corpo mole, lentidão,
dentre outras curiosidades. Eles puderam alimentá-la, fizeram carinho; enfim; se divertiram e vivenciaram, com alegria,
mais um dia de muito aprendizado
Ana Luiza Figueiró
Coordenadora Pedagógica
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EDUCAÇA
Ã

2º ano realiza Bazar de
livros em sala de aula
Os alunos do 2º ano do ensino fundamental consolidaram o
aprendizado do conteúdo “Sistema Monetário”, através de
um o Bazar de Livros.
A intenção foi a de proporcionar aos alunos uma vivência na
utilização do dinheiro, dando troco e fazendo a escolha de
um livro, de acordo com o valor de dinheiro (fictício) que foi
disponibilizado para cada aluno.
A atividade cumpriu o seu objetivo e estimulou ainda mais os
alunos a se tornarem leitores de literatura.
A professora Giseli e a auxiliar Márcia Valéria ficaram satisfeitas com os resultados da atividade e puderam perceber o
quanto os alunos dominam o conteúdo.
Giseli Primo
Professora do 2º ano
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Ana Luiza Figueiró
Coordenadora pedagógica
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AÇAÃ

Almoço no Remanso Fraterno
No dia 6 de novembro, o Remanso Fraterno abriu as suas
portas para mais um almoço solidário.
No cardápio, fricassê de frango e escondidinho de carne.
Muita dedicação e animação dos amigos do Remanso para
aproveitar sempre todas as oportunidades de colaborar com
esta obra.
Júlia Mattos
Voluntária

Equipe da cozinha reunida
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Com o propósito de trazer novas reflexões sobre as transformações pelas quais passa a Terra e, por conseguinte, o
homem, e sobre como o Espiritismo pode promover ações positivas, nesse sentido, foi realizado o Congresso Regional Espírita da Baixada Fluminense, em 6 de novembro de 2016, na
cidade de Nova Iguaçu, com o tema “O Amor à vida no mundo
em Transformação”.
Lidador incansável da seara espírita, Raul Teixeira esteve
presente como convidado especial, autografando as obras de
sua lavra mediúnica.
Mauricio dos Santos
Voluntário

Imagens do congresso e presença marcante de Raul Teixeira
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DOUTRINA

Congresso Regional Espírita da
Baixada Fluminense

DOUTRIN

Trabalho de Domingo na
Sociedade Espírita Fraternidade
Prato servido aos usuários, irmãos nossos, em sua maioria
moradores em situação de rua.
É um encontro fraterno com uma recepção calorosa, respeito, carinho e um sorriso amigo. Uma prece ao amigo Jesus de
agradecimento pela oportunidade é proferida.
Nossos irmãos usufruem também:
•
Banho com distribuição de roupas;
•
Café com biscoitos;
•
Oficina de leitura e escrita;
•
Oficina de trabalhos manuais;
•
Oficina de integração;
•
Palestras de amigos do Alcoólatras e Narcóticos Anônimos, e de médicos voluntários da casa, sobre doenças infectocontagiosas e sexualmente transmissíveis.

12

Para as crianças que acompanham os pais, há um acolhimento pela equipe de evangelização infantojuvenil.
Ao final do encontro temos a
distribuição de pães já previamente ensacados.
Coordenadores e voluntários
felizes por mais uma manhã
profícua de trabalhos se abraçam, agradecidos pela oportunidade.

Panelas vazias e barrigas cheias

Roberto.Guima
Voluntario.

Sala de triagem do trabalho de domingo

13

DOUTRIN

Distribuição de
mensagens nos Cemitérios

Mensagem sendo entregue com carinho

No dia 2 de novembro foram distribuídas cerca de 3.700 mensagens espíritas nos cemitérios Maruí, Charitas e Parque da
Colina àqueles que ainda sofrem pela breve separação dos
entes queridos pelo fenômeno da desencarnação.
Participaram da atividade jovens da mocidade e voluntários
de outros grupos de trabalho da Sociedade Espírita Fraternidade.
Esse movimento visa levar
aos corações sofridos um
pouco de consolo e carinho,
de que tanto necessitamos
para vencer esses momentos
difíceis, mas passageiros.
Mauricio dos Santos
Voluntário
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CONTAT

S O C I E D A D E E S P Í R I TA F R AT E R N I D A D E
Rua Passo da Pátria, 38
São Domingos - Niterói / RJ CEP 24210-240
Telefone (21) 2717 8235 / 2620 9824
E-mail sef@sef.org.br Site sef.org.br
Endereço

R E M A N S O F R AT E R N O
Endereço Rua Jean Valentteau Moulliac, 47
Várzea das Moças - Niterói / RJ CEP 24330-160
Telefone (21) 2609 9930 / 3701 2643
E-mail remanso@remansofraterno.org.br
Site remansofraterno.org.br
Veja aqui como chegar

EDITORA FRÁTER
A venda de livros é empregada na
obra social Remanso Fraterno
Telefone (21) 2717 8235 Fax (21) 2722 2455
Site editorafrater.com.br

D O A Ç Õ E S PA R A O R E M A N S O F R AT E R N O

341 Agência 6173
Conta Corrente 50848-9 CNPJ 30.597.876/0001-28
Favorecido SEF - Sociedade Espírita Fraternidade

ARCERIAS

Banco Itaú

S I T E S PA R C E I R O S

Conselho Espírita do
Estado do Rio de Janeiro
ceerj.org.br

1400 Khz - RJ - Brasil
A Emissora da Fraternidade. Colabore
radioriodejaneiro.am.br
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