
 

 

         á trinta e dois anos nascia a SEF - Sociedade Espírita Fraternidade. 

Esta Sociedade nasceu a partir do idealismo de um grupo de Companheiros 

que vinham trabalhando desde dois anos antes, em atividades sociais em nossa 

cidade de Niterói. 

Lidaram durante dois anos numa localidade que na época era chamada de 

Favela do Gás e depois passou a ser conhecida como Aterrado São Lourenço.  Dava

-se início a um trabalho social de atendimento às crianças e àquelas mulheres e 

famílias. 

Ao longo do tempo, foi sentida a necessidade de formar uma instituição que 

pudesse agasalhar este trabalho e em 1980 no dia 04 de setembro, foi formalizado o 

nascimento da Sociedade Espírita Fraternidade, a  SEF. 

Com o passar do tempo, por motivos diversos, foi preciso mudar de lugar para 

atender em outras localidades da nossa cidade, quando foi adquirida a área onde 

hoje está plantado o Remanso Fraterno,  que teve o começo de suas atividades em 

1988.  

O Remanso Fraterno que parte para completar 24 anos, certamente é o polo de 

aplicação do trabalho prático, relativamente a tudo isso que vamos aprendendo na 

Doutrina Espírita. 

A estes pioneiros, muitos deles vibrando junto a nós do plano espiritual, 

nossos agradecimentos, pois foi  através deles que hoje temos a oportunidade de 

poder trabalhar neste celeiro de luz.  

Nesta edição: 

Sociedade Espírita Fraternidade 
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Agradecimento aos trabalhadores 

Faça Com Que O Bem Seja Natural 

Visita ao Jardim Botânico 
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Projeto Mais Criança Na Escola 
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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 - psicografia de Raul Teixeira)                                                                                                
A SEF foi fundada em 4 de setembro de 1980 

SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE 

H 
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E m nome da Diretoria da SEF, gostaria de parabenizar e agradecer imensamente a todos os trabalhadores 

que estiveram envolvidos nos 3 maravilhosos eventos realizados nos dias 06/08, 22/08 e 01/09. 

Isto mostra que juntos estamos prontos para enfrentar muitos outros desafios, divulgando a Doutrina e obtendo 

recursos importantíssimos para nossa obra social. 

Abraço fraterno a todos, Carlos Pereira - vice-presidente da Sociedade Espírita Fraternidade. 

AGRADECIMENTO AOS TRABALHADORES 

http://www.sef.org.br/
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FAÇA COM QUE O BEM SEJA NATURAL 

 

 

           Júlia Mattos          Júlia Mattos 

          Júlia Mattos 

           Júlia Mattos 

          Júlia Mattos 

Alguns dos artistas que nos brindaram com suas brilhantes apresentações 

C om o Teatro Municipal de Niterói lotado, foi realizado de forma brilhante o show “Faça com que o 

bem seja natural”, no dia 22 de Agosto, quarta-feira, às 20 horas, numa iniciativa da cantora Fátima Regina. Na 

abertura do evento foi feita a apresentação do vídeo sobre o Remanso Fraterno.  O público em silêncio durante 

alguns minutos acompanhou as imagens das crianças e comentários de alguns voluntários sobre o papel da escola 

na vida dessas crianças, citando algumas frases dos livros psicografados por Raul Teixeira.                                                                                                                                     

Esse vídeo está disponível na internet: http://www.youtube.com/watch?v=LfcVGZF73yo. 

A cantora Fátima Regina iniciou o show cantando a oração de São Francisco na companhia dos cantores 

Raquel Keller e Ronaldo Costa. Em seguida, até o final do espetáculo, nos emocionamos várias vezes com as 

homenagens feitas ao nosso querido Raul e ao Remanso. O músico Mauro Costa Jr. tocou Vitória e a dedicou ao 

Raul, referindo-se à saúde dele e à sua recuperação. Informou ainda ao público, que esteve no Remanso fazendo a 

gravação do vídeo, e pode constatar o dia-a-dia das crianças e a conclusão que chegou ao observar a seriedade de 

nossa Obra Social. 

Por várias vezes, Fátima Regina, fez apelo ao público para que fizesse adoção de crianças, aderindo ao 

Projeto Mais Criança na Escola. 

Foi uma noite emocionante, e muitas pessoas sentiram a vibração e energias boas que envolveram a todos 

nós. Inclusive esta observação foi sentida pelos músicos e a alegria era geral na coxia do teatro, local onde 

aguardavam a vez para cantar e para a confraternização saudável de amigos profissionais que alimentaram nossas 

almas. Fátima Regina com sua voz suave, alegre, astral positivo soube envolver a todos.  

Para ver a galeria com todas as fotos do show  

Faça Com Que O Bem Seja Natural, acesse: http://tinyurl.com/bemnatural  

Continua na página 4 

http://www.youtube.com/watch?v=LfcVGZF73yo
http://tinyurl.com/bemnatural


INFOSEF  Ano 1 - Edição 05 - Setembro de 2012                                                                                                                 página 4 

T emos a certeza que a espiritualidade superior esteve ali presente antes e durante o espetáculo. 

Eis o comentário de Fátima Regina ao responder os nossos agradecimentos: 

“O prazer foi enorme de nossa parte. Todos estavam felizes de se encontrar, de cantar, tocar e principalmente por 

abraçar essa Causa! Vamos fazer sempre mais e mais”. 

Soubemos que o fundador do Remanso Fraterno, Raul Teixeira, emocionou-se várias vezes. Na saída do teatro 

fez questão de cumprimentar cada cantor.Toda a direção de nossa casa estava radiante. 

Àqueles que não puderam ir, informamos que em breve postaremos o show no Youtube. 

Agradecemos a todos que nos apoiaram, especialmente aos músicos fantásticos, à Secretaria de Cultura, à 

Fundação de Arte, ao diretor, produtores e a toda equipe do Teatro Municipal. Não podemos deixar de agradecer a 

todos que foram ao Teatro, aos patrocinadores Pão da Beth e Ponto Jovem que enviaram deliciosos bolos, salgados e 

sanduíches, suficientes, para que não faltasse nada aos profissionais que chegaram cedo a fim de nos proporcionar um 

belíssimo espetáculo. 

Não podemos deixar de mencionar que as crianças fizeram 400 cartões desenhados e com agradecimentos a 

todos. Foram distribuídos na entrada e também aos músicos. 

Uma exposição de trabalhos feitos por elas estavam enfeitando o hall de entrada do Teatro. 

A nossa gratidão profunda ao querido Raul Teixeira por sua liderança servidora. 

Elaine Dornellas             

FAÇA COM QUE O BEM SEJA NATURAL (CONTINUAÇÃO) 

VISITA AO JARDIM BOTÂNICO 

O Núcleo Educacional Professora Cléclia Rocha fez uma parceria com o Jardim Botânico. As crianças do 5º ano irão 

visitar o Jardim Botânico no dia 26 de setembro. 

A programação consiste em fazer uma trilha interpretativa no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico - arboreto 

científico, coleções temáticas e Museu do Meio Ambiente. 

Essa visita, com realização de uma trilha interpretativa no arboreto do IPJB, consiste numa atividade complementar do 

uso do game Bioma Mata Atlântica. Por meio da realização da trilha nos espaços temáticos do jardim botânico os 

alunos poderão conhecer e identificar as espécies que estão sendo estudadas virtualmente (por meio do game). 

Na equipe responsável estão os voluntários Angela Deise e Daniel Cadilhe, além da professora responsável pela 

turma: Silvane Silveira. 

Crianças mexendo no game Voluntário ensinando o game Bioma Mata Atlântica 

Foto: Angela Deise Foto: Angela Deise 
Angela Deise 



INFOSEF  Ano 1 - Edição 05 - Setembro de 2012                                                                                                                página 5 

D urante o mês de agosto realizamos a manutenção diária de 

todos os jardins, horta e pomares, e a rega foi prioridade, uma vez que o 

tempo está seco e a promessa de chuva não se cumpriu. A colheita de 

couve, cheiro verde, tomate cereja e alface tem sido útil à escola e aos 

pais que frequentam o trabalho de sábado. Outra tarefa que consideramos 

importante foi o plantio de 108 mudas de palmeiras juçara, produzidas 

pelo AMAR, já que faz parte do processo de reflorestamento de árvores 

nativas da Mata Atlântica, restaurando a flora e a fauna de nosso 

ambiente. Há quase dois anos atrás, quando iniciamos o trabalho do 

AMAR, percebemos a ausência total desta importante palmeira na área do Remanso e em seu entorno.  

Queremos no futuro próximo, utilizar seus frutos para a produção de novas mudas e enriquecer a alimentação 

das crianças. O processo do fruto pode ser utilizado em sucos, farelos para bolos etc. 

Quem quiser conhecer um pouco sobre esta palmeira, em extinção, e sua 

importância, sugerimos acessar os seguintes links (existem muitos outros): 

h t t p : / / w w w. yo u t ube . co m/ w at ch? v=LF 6 n bo XS 1 Tk ;  h t tp : / /

www.redetv.com.br/Video.aspx?107,12,187668,jornalismo,good -

news,fruto-da-palmeira-jucara-e-usado-na-culinaria-do-litoral-de-sp 

Nádio Emerim 

U m grande encontro em prol do meio ambiente está sendo organizado no Remanso Fraterno. 

Coordenadores, evangelizadores e usuários (crianças e adultos) dos trabalhos de domingo da SEF serão recebidos 

no dia 02/09. A proposta é oferecer a eles espaço no setor AMAR para fazerem plantio de sementes de hortaliças e 

flores. Será um momento de ajuda mútua, de lazer e troca de conhecimentos. Um domingo vibrante.  

Quiçá esse momento de trabalho com a terra possa despertar interesse nos adultos, e ser uma fonte alternativa 

de renda/trabalho e consumo próprio de alimentos.  

Novos vasos com flores e manjericão foram levados para a SEF para embelezamento de nossa Casa. Um dos 

canteiros está sendo modificado. Mini-rosas, hibiscos e lírios da paz podem ser apreciados.  

Elaine Dornellas. 

Quer ser um voluntário? Mande um e-mail para voluntarios@sef.org.br.  

Neste endereço eletrônico você será entrevistado e encaminhado para a área de seu interesse. 

VISITA DO TRABALHO DE DOMINGO AO PROJETO AMAR 

AMIGOS DO MEIO AMBIENTE DO REMANSO 

Produção do Remanso vai fresquinha para a mesa 

A rega foi uma prioridade no mês de agosto 

Foto: Elaine Dornellas 

Foto: Elaine Dornellas 

http://www.youtube.com/watch?v=LF6nboXS1Tk
http://www.redetv.com.br/Video.aspx?107,12,187668,jornalismo,good-news,fruto-da-palmeira-jucara-e-usado-na-culinaria-do-litoral-de-sp
http://www.redetv.com.br/Video.aspx?107,12,187668,jornalismo,good-news,fruto-da-palmeira-jucara-e-usado-na-culinaria-do-litoral-de-sp
http://www.redetv.com.br/Video.aspx?107,12,187668,jornalismo,good-news,fruto-da-palmeira-jucara-e-usado-na-culinaria-do-litoral-de-sp
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C om o objetivo de melhorar o nível do atendimento hoje prestado às crianças e famílias do Remanso 

Fraterno e de oferecer educação integral a um número cada vez mais ampliado de menores, estamos 

construindo uma rede solidária de amigos que possam contribuir, mensalmente, para o custeio de despesas 

com professores, material escolar, alimentação, transporte e outros custos. 

Preencha o formulário de cadastro, que pode ser encontrado aqui e clique em ENVIAR. Você receberá 

mensalmente um boleto de pagamento com o valor escolhido. Se desejar receber o boleto de outra forma ou se 

tiver alguma dúvida, escreva para o e-mail: criancanaescola@sef.org.br. Outra forma de se inscrever é através 

dos nossos folders. Basta preencher, assinar e enviar pelo correio, não é necessário selar. 

PROJETO MAIS CRIANÇA NA ESCOLA 

http://www.remansofraterno.org.br/formulario.php
mailto:criancanaescola@sef.org.br
http://www.remansofraterno.org.br/formulario.php
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A o nosso amigo e palestrante Alessandro Viana de Paula de Itapetininga, no 

estado de São Paulo, presente no 9º Encontro em Jacareí/SP, nossos sinceros 

agradecimentos pelo empenho continuado em ajudar o Remanso Fraterno, através da 

divulgação e venda das obras da Editora Fráter por todo o país.   

VISITA À UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE NITERÓI 

C omo acontece todo ano, o Grupo Espírita João Baptista organizou um 

almoço em prol do Remanso Fraterno. Com duzentos convites vendidos 

antecipadamente e mais os que foram comprados na hora, o almoço em Rio Bonito 

foi uma grande tarde de confraternização entre amigos. 

O bazar da Fráter Oficina de Artes esteve presente, vendendo seus produtos e 

realizando sorteio de brindes entre os convidados. 

Agradecemos a todos os amigos do Grupo Espírita João Baptista por mais 

essa ajuda às nossas crianças do Remanso Fraterno.                                                                                                     

ALMOÇO EM RIO BONITO 

Foto: Júlia Mattos 

Almoço fraterno em Rio Bonito 

AGRADECIMENTO 

Atenciosamente, Alexander Carrusca 

Alessandro sempre nos ajuda 

Júlia Mattos 

N o dia 28 de julho, um sábado, foi realizada uma visita à UMEN pela Coordenação do Trabalho Social do 

Domingo da SEF, no intuito de trocarmos experiências, conhecermos as ideias que deram certo por lá e otimizar 

nossas atividades do Domingo. Contamos, ainda, com a presença da diretora de Assistência Social e da assistente 

social contratada, Juliana, para nos acompanhar. 

Fomos muito bem recebidos pela coordenadora Sônia e pela diretora Mílvia, que prontamente nos guiaram e 

orientaram durante todo o atendimento realizado à população em situação de rua. 

O trabalho da UMEN, coordenado com muita organização, é marcado pela fraternidade. Do início ao fim, 

todas as ações foram muito bem elaboradas pela equipe de tarefeiros (assim são chamados os trabalhadores). 

Gostamos tanto das atividades realizadas por eles que já estamos programando uma nova visita, mas agora com os 

coordenadores da Evangelização de Adultos e Alfabetização. 

Os trabalhadores iniciam as tarefas lendo um texto, discutindo sobre o tema e encerram com uma prece. Em 

seguida, os usuários entram para tomar banho e depois são levados para o café da manhã, ouvir músicas e participar 

do estudo proposto pela Casa. No final das atividades são convidados a almoçar.  

Destacamos a separação dos grupos que já frequentam de forma assídua, daqueles que estão chegando pela 

primeira vez ou que ficaram muito tempo sem comparecer às atividades. Há um tarefeiro indicado para fazer uma 

conscientização com os novos, porque isso, segundo informaram, é importante para que não quebre a harmonização 

da Casa e o ambiente saudável preparado com tanto carinho pela Equipe Espiritual. Os que já frequentam também 

são divididos por salas, permitindo um maior acolhimento e participação de todos.  

Com certeza, foi uma visita muito proveitosa que esperamos poder repetir ainda este ano. Nós, da SEF, 

gostaríamos muito de poder contar com a presença dos irmãos da UMEN para que eles também conheçam as 

atividades realizadas aqui e, quem sabe, possam eles aproveitar alguma proposta da nossa Casa. 

Monica Martins - Coordenadora Geral do Domingo  
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N o último sábado do mês, os voluntários Joaquim T. Netto (coordenador), Roseli R. T. Netto, André 

Aguilar, Anne Gester, Isabela Bittencourt, Sônia Peçanha, Rossiane Moura e Larissa Costa, foram audaciosos ao 

experimentarem uma proposta arrojada. Supreendentemente, nesse dia, foram acolhidos 65 assistidos, o que levou os 

voluntários da cozinha a implementar uma nova dinâmica no atendimento. 

Solicitei à amiga Roseli que descrevesse a metodologia, os seus propósitos e realizações. Eis o que ela escreveu 

para o INFOSEF: 

Inicialmente, é interessante esclarecer que o trabalho oferecido se ampliou. Além do objetivo de alfabetizar e 

exercitar a linguagem, a escrita e a matemática, procuramos oferecer aos alunos um espaço para reflexão que motive 

a busca individual de cada um, com atividades para o seu aprimoramento, incentivando a autovalorização, a 

autoestima e investindo na descoberta de talentos individuais. 

Com a finalidade de captar alunos novos entre os nossos assistidos, preparamos uma atividade para esse dia. O 

objetivo era acolher, integrar e permitir a participação de todos, através da divisão dos presentes em pequenos grupos 

ficando, cada dupla da equipe, responsável por desenvolver a atividade programada. Essa consistia na troca de 

experiências com foco em exemplos de superação de vida. Iniciamos com a leitura de texto sobre o compositor e 

cantor popular brasileiro Seu Jorge, cuja vida é um exemplo de superação. Abrimos a discussão perguntando o que a 

história de cada um tinha em comum com a dele. Fechamos a conversa, pedindo a cada grupo que formulasse uma 

frase, respondendo à seguinte pergunta: 

O que podemos fazer para dar um novo rumo a nossa vida? Foram emocionantes os depoimentos que ouvimos, 

além da sensibilização do grupo todo. Apesar das dificuldades que aquelas pessoas enfrentam – em sua maioria são 

moradores de rua – muitos já são capazes de expressar sua fé e esperança em se reerguerem. 

A avaliação da atividade como um todo foi positiva. A cooperação e envolvimento de todos participando ativamente 

com disciplina e respeito em cada etapa da atividade, reforçam o nosso propósito de promover mais encontros desse 

tipo para sensibilizá-los fazendo com que aceitem nosso convite de participar do trabalho da EJA/ALFA/SEF. 

(Roseli R. T.Netto – Voluntária) 

   

          ando início às comemorações de 32 anos de fundação da SEF, recebemos 

Divaldo Franco para uma agradável palestra no início de agosto. 

O salão do Clube Português de Niterói ficou lotado, com gente em pé por todo 

lado, pessoas sentadas na escada, espremidas nos cantos, tudo para poder ouvir um 

pouco da palavra do grande orador baiano. 

Todo esforço valeu a pena, pois a palestra foi envolvida em um clima alegre e acolhedor. Além de termos 

assistido a uma palestra maravilhosa, pudemos nos felicitar com a companhia do querido amigo Raul Teixeira. Ele 

esteve presente no evento, atendeu aos participantes e autografou livros, ao lado de Dilvaldo, antes e após a palestra. 

Júlia Mattos 

PALESTRA DIVALDO FRANCO 

Para ver a galeria com todas as fotos da palestra, acesse: http://tinyurl.com/palestradivaldo  

Foto: Júlia Mattos 

Divaldo e Raul juntos para a palestra 

TRABALHO DE DOMINGO 

Roberto Guima 

D 

http://tinyurl.com/palestradivaldo
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ENCONTROS PEDAGÓGICOS NO REMANSO FRATERNO - UNINDO TEORIA E PRÁTICA 

U ma das preocupações centrais no Núcleo Educacional Professora Clélia Rocha do Remanso Fraterno 

tem sido com a chamada formação continuada da equipe de educadores, funcionários e voluntários. 

Para que o trabalho aconteça centrado na busca constante das melhores alternativas e estratégias para o 

desenvolvimento integral de seus alunos, o Núcleo promove um conjunto de ações visando à reflexão e atualização 

prática, teórica e metodológica da equipe. 

No início das atividades escolares em 1998, esses encontros eram oferecidos uma vez por mês e, nos últimos 

anos, semanalmente.  Hoje, esse espaço de formação conta com duas horas de duração e tem sua agenda definida e 

discutida pelo grupo de acordo com as demandas de cada semestre letivo. Sempre que necessário, especialistas e 

profissionais em campos do conhecimento afins ao trabalho do Núcleo prestam valiosa contribuição à agenda e às 

discussões em curso. 

Pesquisadores e professores de diversas Universidades e profissionais de outras escolas e movimentos sociais 

têm compartilhado com a equipe os resultados de suas pesquisas e reflexões acadêmicas, bem como de suas 

experiências práticas. 

Na mesma direção, a SEF e pessoas físicas simpáticas à causa, têm facilitado a participação da equipe em 

cursos, congressos e outros eventos promovidos por Universidades e outros centros de formação. Por exemplo, em 

2011, o relatório do Núcleo aponta para a participação em cursos na UERJ, UFRJ, PUC/Rio e UFF. Nas Faculdades 

Paraíso, em São Gonçalo, um grupo de professoras compareceu atendendo a convite, para apresentar seminário sobre 

o trabalho desenvolvido. 

Uma das mais preciosas oportunidades de formação tem acontecido na UFF, onde, desde 2009 nossos 

educadores vêm participando do curso anual “Pedagogia Social no Século XXI”, promovido em conjunto pela 

CAPEMISA Social e pelo Projeto PIPAS, do Departamento de Educação. Esse curso tem como finalidade 

“possibilitar aos educadores sociais (professores, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos e profissionais de áreas 

afins) uma gama de informações reflexivas sobre as demandas do trabalho junto a escolas, entidades de assistência 

social, crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social, no sentido de oportunizar uma 

prática pedagógica inclusiva”.  

Enfim, pensamos que um dos requisitos fundamentais para 

um bom educador é a inquietude intelectual, a vontade de 

descobrir e testar caminhos, mas principalmente, a 

capacidade de dar e receber amor e afeto. Esse último 

requisito é, com a benção de Jesus, parte da personalidade 

de cada uma das pessoas que trabalham conosco.  

 

Equipe pedagógica do Núcleo 

As ações visam melhorar a equipe de professores do Remanso 
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D 
aniel São Thiago Martins, 31 anos, brasileiro, e sua noiva Sílvia, ambos 

niteroienses, residem há quase seis anos, em  Perh - Austrália. Filho de uma voluntária 

da SEF, concordou em responder para a Equipe do INFOSEF. 

 

INFOSEF:  O que levou você a ser espírita? 

Daniel: O Espiritismo veio de forma natural para mim, porque grande parte da minha 

família é espírita praticante. 

 

INFOSEF:  Qual é a importância do conhecimento espírita na sua vida?  

Daniel: Acredito que a Doutrina Espírita foi essencial na formação do meu caráter e valores morais. Acredito na sua 

importância para entendermos melhor as relações de causa e efeito a que estamos sujeitos durante o processo 

encarnatório e também para nos prepararmos para quando voltarmos à esfera espiritual. 

 

INFOSEF:   Há centros espíritas na Austrália? 

Daniel: Acredito que existe um centro vinculado à FEB, em Sydney. 

 

INFOSEF: E em Perth? Caso negativo, como você faz para ter contato com o Espiritismo?  

Daniel: Não existe nenhum centro espírita em Perth. Meu contato com o Espiritismo é feito através do culto no lar e 

da bibliografia espírita vinda do Brasil. 

 

INFOSEF:  Há divulgação da Doutrina Espírita na Austrália?  

Daniel: Ainda não presenciei divulgação da Doutrina Espírita por aqui. 

 

INFOSEF:  A maioria dos Australianos adota qual religião? 

Daniel:  A maioria dos Australianos é católica, seguida pelos anglicanos. 

 

INFOSEF: Como você faz para ter acesso à literatura espírita? Há venda de livros espíritas onde vocês residem?  

Daniel:  Não há venda de livros espíritas em Perth. Geralmente trago livros comigo quando venho do Brasil ou os 

recebo pelo correio. 

 

INFOSEF: A Austrália recebe visitas de doutrinadores espíritas?  Quais? 

Daniel:  Acho que sim, pois existe um centro espírita vinculado à FEB, em Sydney. Não sei dizer exatamente quais. 

 

INFOSEF: O que pode ser feito para uma maior divulgação da Doutrina na Austrália?  

Daniel:  Acho que a existência de centros espíritas ajuda muito na divulgação da doutrina. Talvez a abertura de 

novos centros em cidades mais remotas, como Perth, possa ajudar. 

 

INFOSEF: Há alguma mensagem que gostaria de transmitir para todos os leitores do InfoSef ?  

Daniel:  Agradeço pela oportunidade de poder contribuir com o INFOSEF e que Deus abençoe a todos! 

ESPÍRITAS PELO MUNDO 

Equipe INFOSEF 

Daniel e Sílvia em Perth - Austrália 
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S ua ajuda é muito importante. Você pode doar alimentos e também um pouco do seu amor. A colaboração mensal, 

através do Projeto Mais Criança Na Escola, assegurará o cumprimento do cardápio preparado pela nutricionista da escola. 

Nossas crianças precisam se alimentar bem! Itens que estamos precisando: 

arroz, feijão, sal, óleo de soja, polpa de tomate, açúcar, farinha de mesa, farinha de trigo, farinha láctea, macarrão parafuso, 

sucos de caju e de maracujá; 

As doações podem ser entregues na SEF ou no Remanso Fraterno. 

 

           e grande valia têm sido as oficinas oferecidas pelo Setor de Voluntários da nossa SEF, conduzidas pelo 

companheiro Pedro Paulo Legey. Sem dúvida, uma valorosa contribuição da Diretoria em prol do crescimento dos 

coordenadores das diferentes frentes de trabalho da Casa e, por extensão, de todos os seus trabalhadores, pois os 

frutos ali plantados, amadurecidos e colhidos lhes serão igualmente doados: a revisão de conceitos; a percepção dos 

nossos mais diferentes perfis; a aquisição de importante instrumental para o desempenho das nossas tarefas, onde as 

relações interpessoais harmoniosas são a força motriz do trabalho em equipe bem sucedido; a reflexão em torno de 

temas pertinentes à esfera das organizações, fundamentais para aqueles que laboram com grupos que visam um 

objetivo comum. O nosso? O bem. 

Se, por um lado, tudo parece tão novo – e o novo, em geral, não encontra em nós portas abertas, devido às 

nossas dificuldades desta e de outras vidas –, por outro, cabe a nós, a partir dessas oficinas, reavaliar o quanto 

estamos nos esforçando para relaxar as fibras que nos prendem ao “homem velho” e rumar em direção a novas 

propostas no campo do pensamento, que nos tornarão mais bem aparelhados para a conquista da autoeducação.   

Os títulos das oficinas - Liderança, Assertividade, “Feedback” e Planejamento suscitam, sem dúvida, a 

seguinte pergunta: Afinal, o que isso tem a ver comigo, trabalhador espírita, que priorizo temas da cultura espiritual? 

Ou, ainda: Por que abordar, na Casa Espírita, conteúdos que se relacionam com o mundo corporativo? A dúvida 

pode ser dirimida se consideramos que os conteúdos temáticos das oficinas estão perfeitamente alinhados com a 

proposta educacional da SEF, que preconiza a cultura do espírito sem detrimento da cultura humana.  

Vale destacar a abordagem das duas primeiras oficinas, em que Pedro Paulo, sensível e seguro, trouxe-nos seu 

conhecimento profissional e doutrinário e nos fez refletir sobre liderança e assertividade, por meio de questionários 

que nos colocaram como o centro das análises e das reflexões nas mais diferentes situações do trabalho em grupo, 

conduzindo-nos, em seguida, para um momento de rara beleza, quando fomos convidados a transferir o foco para o 

meigo Mestre Jesus, concluindo que Ele é o único portador de todos os perfis e qualidades abordados nesses 

encontros, que visam o fortalecimento do espírito de equipe, como bem mencionou Denise Monteiro, nossa Diretora 

de Assistência Social, em seu e-mail circular, ao convidar os Coordenadores da SEF a participar e contribuir com 

suas experiências.  

CAMPANHAS 

OFICINAS PARA COORDENADORES 

Izabel Wilkinson 

D 
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Doações                                                                 

Banco: Itaú - 341 - Ag: 6173 // Conta 

Corrente: 50848-9 CNPJ: 30.597.876/0001-28 

Favorecido: SEF - Sociedade  Espírita Fraternidade 

 

 

 

 

A venda de livros é empregada 

na     obra     social     Remanso 

Fraterno. Você estará ajudando 

comprando um livro da Fráter. 

Site: www.editorafrater.com.br 
  Conselho Espírita do  

Estado do Rio de Janeiro 

 

 http://www.ceerj.org.br 
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   Todas as matérias são de responsabilidade do 

colaborador, e estão sujeitas à aprovação para 

serem veiculadas, bem como à revisão 

ortográfica e textual. 

Rádio Rio de Janeiro 

1400Khz-Brasil-Rj 

A Emissora da Fraternidade. Colabore. 

   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  
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