
             á companheiros que se dizem contrários à divulgação espírita. 

Julgam vaidade o propósito de se lhe exaltar os méritos e agradecer os benefícios nas 

iniciativas de caráter público. 

Para eles, o Espiritismo fala por si e caminhará por si. 

Estão certos nessa convicção, mas isso não nos invalida o dever de colaborar na 

extensão do conhecimento espírita com o devotamento que a boa semente merece do 

lavrador. 

- O ensino exige recintos para o magistério. 

O Espiritismo deve ser apresentado por seus profitentes em sessões públicas. 

- A cultura reclama publicações. 

O Espiritismo tem a sua alavanca de expansão no livro que lhe expõe os postulados. 

- A arte pede representações. 

O Espiritismo não dispensa as obras que lhe exponham a grandeza. 

- A indústria requisita produção que lhe demonstre o valor. 

O Espiritismo possui a sua maior força nas realizações e no exemplo dos seus 

seguidores, em cujo rendimento para o bem comum se lhe define a excelência. 

Não podemos relaxar a educação espírita, desprezando os instrumentos da divulgação 

de que dispomos a fim de estendê-la e honorificá-la. 

Allan Kardec começou o trabalho doutrinário publicando as obras da codificação e 

instituindo uma sociedade promotora de reuniões de palestras públicas, uma revista e uma 

livraria para a difusão inicial da Revelação Nova. 

Mas não é só. 

Que Jesus estimou a publicidade, não para si mesmo, mas para o Evangelho, é 

afirmação que não sofre dúvida. 

Para isso, encetou a sua obra aliciando doze agentes respeitáveis para lhe veicularem os 

ensinamentos e ele próprio fundou o cristianismo através de assembleias públicas. 

A divulgação espírita Nesta edição: 

A Divulgação Espírita 

SEF - Atividades 

SEF - Palestras 

SEF - Eventos 

Faça Com Que O Bem Seja Natural 

Identificando vidas 

Projeto Mais Criança Na Escola 

Uma verdadeira Messe de Amor 

Com Muito Gingado 

Degustação Literária 

Amigos Do Meio Ambiente Do Remanso 

Mutirão da Manutenção 

Arraiá Do Gonzagão 

Festa julina da evangelização 

Campanhas 

Sites Diversos 

A Equipe InfoSEF 

V Seminário SEF 

Show Faça Com Que O Bem Seja 

Natural 

Infosef 
Informativo da Sociedade Espírita Fraternidade - Niterói - RJ 

    Ano 1 - Edição 04 - Agosto de 2012 

"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 

Continua na página 3 
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     "ide e pregai" nasceu-lhe da palavra recamada de luz. 

E compreendendo que a Boa Nova estava ameaçada pela influência judaizante em vista da 

comunidade apostólica confinar-se de modo extremo aos preceitos do Velho Testamento, após regressar às 

Esferas Superiores, comunicou-se numa estrada vulgar, chamando Paulo de Tarso para publicar-lhe os 

princípios junto à gentilidade a que Jerusalém jamais se abria. 

Visto isso, não sabemos como estar no Espiritismo sem falar nele ou, em outras palavras, se 

quisermos preservar o Espiritismo e renovar-lhe as energias, a benefício do mundo, é necessário compreender

-lhe as finalidades de escola e toda escola para cumprir seu papel precisa divulgar.”  

A divulgação espírita (continuação) 

E ncantada com a obra assistencial da SEF, o Remanso Fraterno, escola que assiste a 210 crianças em 

tempo integral, dando educação de qualidade, alimentação, esporte e vestuário, a cantora e compositora Fátima Regina, 

convoca mais uma vez nomes importantes do cenário artístico da Cidade e do Brasil para, juntos, colaborarem com essa 

obra de amor. 

“Eu fiquei muito tocada pela forma com que as crianças são recebidas e preparadas para a vida no Remanso 

Fraterno. Tudo é cuidado de forma muito especial, oferecendo caminhos para o desenvolvimento cognitivo e profissional. 

Quero ajudar a divulgar este trabalho tão importante para que exemplos como este sejam seguidos”, diz Fátima Regina. 

O Remanso Fraterno é um complexo educacional, localizado em Várzea das Moças, Niterói, no qual 

trabalham como voluntários uma série de profissionais, como administradores, 

médicos, dentistas, professores de áreas especializadas, como música, língua 

estrangeira, dentre outros. 

No próximo dia 22 de agosto, às 20 horas, no Teatro Municipal de 

Niterói, haverá o show, que contará com a participação de mais de vinte artistas, todos 

liderados pela cantora Fátima Regina. 

O espetáculo promete uma noite de emoção regada ao som dos melhores 

músicos da cidade! 

Venha e divirta-se!  

 

     Para saber mais sobre o Remanso Fraterno, acesse o site www.sef.org.br 

Faça com que o bem seja natural 

O show será no Teatro Municipal 

Foto: divulgação 

(André Luiz, Opinião Espírita, cap. 37, F.C.Xavier, Editora CEC) 

O 

http://www.sef.org.br
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A  Secretaria do Remanso Fraterno, no trabalho social de sábado, está confeccionando 

novos crachás. Já estão sendo entregues as identificações dos jovens da Mocidade do Remanso. Depois 

será a vez das crianças e das mães. Nós, voluntários, também estamos nessa. O trabalho está sendo 

realizado por Dani Aires, nossa voluntária da Secretaria que entende muito de informática, fotografia e, 

não podemos negar, de layout.  

Possuir um crachá ajuda na elevação da autoestima, além de aumentar a  responsabilidade do 

nosso usuário que muito valoriza essa identificação. 

 Ressaltamos também a participação de Sandra Franco e Carmem César, que fazem a 

identificação de quem chega, dando manutenção aos nossos cadastros e listas de presença.  

A equipe, no entanto, precisa crescer, pois a demanda é grande. Venha ser um colaborador! 

 

Denise Monteiro            . 

Identificando vidas 

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. 

O Layout dos novos crachás é moderno 

Arte: Dani Aires 

 

           m nome do Remanso Fraterno e principalmente das crianças atendidas, felicitamos os novos 

mantenedores que agora passam a fazer parte da nossa história. 

O voluntário responsável por este Projeto enviou um e-mail que registra o seguinte: 

“Compartilho das felicitações a todos os envolvidos, e gostaria de informar que no Projeto Mais 

Criança Na Escola, só no ano de 2012, já estamos com mais de 150 colaboradores. Um grande abraço. Josué.”  

É bastante significativa essa constatação. Representa o esforço de todos, no sentido de continuarmos a 

manter as crianças no Remanso, este celeiro de Luz – Uma Obra de Jesus. 

Projeto mais criança na escola 

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. 

Equipe INFOSEF 

E 



INFOSEF  Ano 1—Edição 04— agosto de 2012                                                                                                página 5 

 

                Mocidade do Remanso Fraterno ganhou um reforço e tanto em suas oficinas com a chegada 

do companheiro Mestre Assis. 

Assis da Silva Pereira iniciou o seu aprendizado na capoeira em 1981, com o Mestre Casquinha, que o 

formou como professor de capoeira em 1986 e o batizou Mestre, em 2004. Mestre Assis, como é conhecido, 

fundou a Capoeira Horizonte em vinte de setembro de 2003, no município de São Gonçalo e ainda é o responsável 

por essa instituição, atualmente denominada Associação Cultural Capoeira Horizonte.  

Sobre o nome Capoeira Horizonte, extraímos o seguinte:  

(..) surgiu do pensamento de que sempre estamos aprendendo algo novo no mundo da capoeira e 

procurando ir além, e superar suas dificuldades. Horizonte é como um olhar positivo do 

desenvolvimento que a capoeira nos propõe a cada dia, é inacabável como o aprendizado da 

capoeira. (Veja mais em www.acch.com.br/eventos.html ) 

A oficina de Capoeira é mais uma oportunidade de incentivar os nossos jovens. Tem por objetivo 

oferecer um esporte que tem tradição e gingado, ao mesmo tempo em que lhes preenche o tempo ocioso. Isso sem 

contar o aprendizado de regras que os ajudam na formação do caráter.  

Cada vez mais utilizada como ferramenta de inclusão social, a capoeira produz benefícios que vão 

além das habilidades físicas. Pode ajudar nas mudanças de comportamento permitindo novos modos de interação. 

 Que seja muito bem vinda a nossa nova oficina de Capoeira que, junto com as oficinas de Pizza – 

um verdadeiro sucesso, Serigrafia, Meio Ambiente – com o delicado nome AMAR e Informática, só soma alegrias 

e benefícios para os nossos jovens e, nós, gestores.  

C om a intenção de retomar uma parceria já iniciada 

em 2003, e pela identificação entre os programas socioeducativos e 

sociofamiliar desenvolvidos pelas suas instituições, o Grupo Espírita 

Messe de Amor tomou uma bela iniciativa: eles vão doar a renda de 

todas as quartas-feiras de 2012 obtida no seu restaurante (que fica no 

Espaço Alternativo Chico Xavier) para o Remanso Fraterno. 

“É uma alegria muito grande esta iniciativa fraterna de 

união e fortalecimento de nossos vínculos em nome de Jesus.” diz Marcos, do Grupo Espírita Messe de Amor. 

O Espaço Alternativo Chico Xavier fica na Rua Moreira César, número 126, loja 113, em Icaraí. Conta 

com bazar, artesanato, aluguel e venda de livros além do restaurante que serve almoços e lanches. Funcionando de 

segunda à sexta, das 8:00h às 17:00h, e aos sábados, de 8:00h às 12:00h, o espaço é ligado ao Grupo Espírita Messe 

de Amor. Você pode entrar em contato pelo telefone 2705-5606 ou pelo e-mail messedeamor@ibest.com.br. 

Nossas crianças agradecem a ajuda dos queridos amigos. 

Uma verdadeira Messe de Amor 

Com muito gingado 

Denise Monteiro 

Júlia Mattos 

Foto: GEMA 

O espaço conta com bazar, livraria e restaurante 

A 

http://www.acch.com.br/eventos.html
mailto:messedeamor@ibest.com.br
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Degustação literária 

editora@editorafrater.com.br  

http://www.editorafrater.com.br  

Sinopse: 
É de muita beleza e profundez a 

visão que o espírito Camilo nos leva 

a ter da vida, dos seres e das 

coisas do mundo, a partir dos seus 

arrazoados.  

Em CINTILAÇÃO DAS ESTRELAS, ele 

desenvolve brilhantes reflexões 

sobre a mediunidade, a distinção 

entre a causa e a casa espírita, a 

importância da educação espírita, o 

poder desastroso da irritação, os 

exotismos que se misturam à tese da 

reencarnação, o abortamento, a 

verdadeira liberdade, dentre outros 

instigantes temas da vida humana.  

CINTILAÇÃO DAS ESTRELAS permite-nos 

uma panorâmica sobre muitas das 

ideias espíritas, em particular, e 

espiritualistas, em geral, o que nos 

enseja respaldo mais racional e 

lógico para o fortalecimento de uma 

fé mais lúcida e inquebrantável. 

J. Raul Teixeira, pelo Espírito 

Camilo. 

 Preço promocional no site: R$ 23,20 

 

mailto:editora@editorafrater.com.br
http://www.editorafrater.com.br


♫  ˝ Eu era assim, fiquei assim... ˝ ♫      

(canção improvisada e cantada, alegremente, por D. Ormezinda, em alusão à sua idade atual - 92 anos) 

    

        inalmente, naquela radiosa manhã ensolarada de inverno, no 

dia quatro de julho, chega ao Remanso Fraterno, acompanhada de seu 

neto Spartaco Garcia Lepori, Dona Ormezinda, como carinhosamente a 

chamamos.  

Pedi licença às plantinhas e fui receber a nossa querida amiga ao 

mesmo tempo em que, ansiosa, buscava um jeito de avisar a Elaine que, 

naquele momento, trabalhava na horta. Em seguida, levei-os para falar 

com Teresa, a diretora, que nos acompanhou durante a visita. Após 

render um graças a Deus por ter conseguido retornar ao Remanso, diz: 

“estou vindo aqui, ao meu Remanso... à minha paixão...” e suspira, 

caminhando em direção à horta para encontrar Elaine. Ao ver D. 

Ormezinda, esta última levanta-se tão repentinamente que na tentativa de “ajeitar” a sua coluna, acaba por ouvir o 

seu alegre cumprimento: “tá ficando velha, hein? Tá ficando velha...! ”. Sorrindo, Elaine, imediatamente, veste-lhe 

um chapéu de palha, convidando-a para uma caminhada pelas áreas já beneficiadas pela equipe. D. Ormezinda abre 

os seus braços e exclama: “Com vocês, eu estou ótima! Isso aqui é a minha vida...a miiinha vida!”.  

Spartaco comenta que estivera no Remanso umas duas vezes, levando sua filhinha de quatro anos, para assistir 

a uma peça de teatro realizada em homenagem à sua avó. Faz-nos perguntas sobre a forma como os alunos 

interagem com as atividades do AMAR e nos diz que foi possível trazer D.Ormezinda, por estar de folga do seu 

trabalho. 

Depois de visitar a horta e o Pomar Adriano Emerim ficamos ainda mais felizes por sentirmos que os degraus 

que levam ao Pomar D. Ormezinda, situado em outro patamar, seriam corajosamente enfrentados por ela, que não 

titubeou em descê-los, sempre com as duas mãos apoiadas nos ombros do seu neto querido. Importa dizer que nas 

semanas anteriores, preparamos esse pomar, limpando-o e organizando-o com muito carinho para receber a sua 

visita. Não nos furtamos a colher alguns limões, outrora plantados por ela, para lhe prepararmos um delicioso suco 

na hora do almoço.  

Ávidas em ouvi-la contar sobre cada detalhe do seu trabalho, que ainda está presente em vários recantos da 

escola, já com a intenção de compartilharmos suas histórias, que certamente reavivam algumas das memórias do 

Remanso Fraterno, pedimos-lhe licença para gravarmos nossas conversas, o que foi prontamente aceito.  

Do material gravado extraímos o seguinte: 

“Eu fiz isso tudo aqui!”- disse-nos com satisfação. Comenta que antes de começar a trabalhar no Remanso, 

fez um curso de jardinagem, no Horto de Niterói e que, a partir daí “meteu a cara”; diz que “no início só havia mato” 

e exclama:  “menina, como tinha cobra!”. Disse-nos que quando começou a plantar as mudas “soltava os cachorros, 

sempre que alguém pretendia cortar alguma árvore”. Fica feliz ao saber que o AMAR pretende fazer um caminho de 

pedras e colocar bancos dentro do pomar, para que os alunos possam utilizá-lo como um espaço de aula aberta. Após 

sentá-la numa enorme pedra, para que pudesse melhor observar tudo, Elaine entrega-lhe um lindo vaso de flores e 

pede à Teresa que tire algumas fotos da D. Ormezinda, com chapéu de palha; ela brinca dizendo: “Ah, tô linda! Tô 

linda..., mas só de longe!” e canta o seu refrão preferido: “Eu era assim...fiquei assim...!”. Elaine mostra-lhe os pés 

de frutas e comenta sobre a quantidade de mexericas que fazem a alegria da criançada, que colhem as frutas 

diretamente das árvores. D. Ormezinda lembra do tempo em que as crianças não podiam pegar as frutas do pé e em 

que ela defendia a idéia de que “as frutas que estão nos pés são para as crianças comerem!”. Fala do matagal que 

existia na época em que começaram a ocupar o Remanso e da pobreza do solo para plantio, alertando-nos que 

devemos nos preocupar sempre em adubar todas as áreas plantadas por nós.  

Amigos do Meio Ambiente do Remanso 
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Continua na página 8 

D. Ormezinda e Elaine  num gostoso reencontro 

F 
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G rupo ainda muito pequeno, em número, mas bastante determinado! 

A cada sábado estamos conseguindo vencer o trabalho, etapa por etapa.  

O Remanso Fraterno é uma magnífica obra assistencial espírita, que 

merece a nossa atenção, sempre! 

Suas instalações precisam ser muito bem cuidadas. O trabalho de 

manutenção é obrigatório e premente.  

A cada ida ao Remanso, elencamos novas necessidades de trabalho e 

procuramos priorizar o que é mais urgente, uma vez que contamos com poucos 

voluntários.  

Por solicitação das professoras da Creche dirigimos nossos esforços para 

essa área do Remanso. Estamos lixando as grades enferrujadas, passando a seguir um preparado contra ferrugem, 

para depois pintar com tinta apropriada capaz de suportar as intempéries.  

Estamos programando a pintura das salas das creches em cores alegres e variadas, aproveitando as 

férias escolares. Uma limpeza geral em todo o prédio não está descartada. Estamos prevendo sua realização em um 

final de semana. Vamos conseguir! 

Os brinquedos também precisam de pintura e reparos, pois são usados diariamente pelas crianças. 

Temos material e equipamentos de proteção suficientes para acolhermos mais voluntários e estamos na 

expectativa que mais amigos da causa possam aproveitar essa real oportunidade de trabalho. 

                                                            

        

 

D . Ormezinda lembra que chegou ao Remanso, já no início, no tempo em que todos se sentavam em 

plásticos, porque ainda não havia área edificada. Esteticista por profissão, também participou de outras frentes de 

trabalho, como bazar, tardes fraternas, costura e outras atividades da casa espírita.   

Após um prazeroso e intenso diálogo, no qual pudemos dar notícias do trabalho realizado em vários locais da 

escola, nos dirigimos para o bambuzal, onde acomodamos D. Ormezinda em um banquinho, para que pudéssemos 

orar em agradecimento pelos momentos de aprendizado vividos no 

passado e nos dias presentes.  

                                                                  

Amigos do Meio Ambiente do Remanso (continuação) 

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. 

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. 

Roberto Guima                     Wilson Lemos       

 Voluntário           Coordenador 

Juntos podemos muito mais 

Foto: internet 

Foto: Roberto Guima 

Ajudando a manter o Remanso 

Mutirão da manutenção 

Ana Lúcia São Thiago Martins 
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Arraiá do Gonzagão, nossa festa junina! 
 

 
                               

 

 

 

 

 

 

P or ser uma tradição no Remanso Fraterno, todos os anos a Festa 

Julina ou Junina é sempre esperada com muita empolgação. Alunos e professores 

discutem o tema, com antecedência, escolhendo danças, músicas e brincadeiras relacionadas com a questão. 

Neste ano a inspiração para o projeto foi o Centenário de Luiz Gonzaga. A partir desse tema, atividades 

diversas passaram a ser amplamente trabalhadas em nossas aulas, onde cada turma pode explorar um aspecto das 

tradições juninas que compusessem a história, músicas e poemas do Luiz Gonzaga. 

A próxima etapa do trabalho foi a promoção de uma ampla votação, entre todos os alunos, para a 

escolha do nome da nossa festa. O vencedor foi “Arraiá do Gonzagão”. 

Depois de muitos preparativos, a realização da festa. 

Os objetivos dessa vivência foram: participar do ciclo das festas juninas; despertar o interesse dos 

alunos pelas tradições populares do país; refletir sobre a influência de Luiz Gonzaga nessas comemorações, 

conhecendo sua vida e sua obra; contribuir para a valorização e preservação do folclore brasileiro através da 

realização de festa típica dos meses de junho e julho, bem como proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer 

e perceber as diferentes manifestações regionais desse tipo de festejo. 

 Além disso, esse é um trabalho que nos permitiu desenvolver atividades pedagógicas voltadas para o 

conhecimento de eventos marcantes no calendário das festas populares brasileiras; promover a participação ativa do 

educando nessas manifestações, estimulando sua criatividade e autonomia, ao mesmo tempo em que conseguimos o 

congraçamento da comunidade de alunos, professores, funcionários e voluntários. 

 

 

Tuas tranças postiça  

Vá mandando escovar... 

...Depois do namoro 

Nóis vai casá... 

Meu chapéu de couro 

Já mandei reformar!” 

“Eu tenho uma festinha 

Pra te levar 

Eu tenho uma fogueira 

Para nós pulá... 

...teu vestido de fita 

Vá mandando engomar 

(De Luiz Gonzaga e Marisa P. Coelho) 

Continua na página 10 

Algumas das atividades realizadas pelos alunos do Remanso Fraterno sobre o tema 

Noiva pronta pra casar na roça 



Arraiá do Gonzagão, nossa festa junina! (continuação) 
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I niciamos a festa com o Cortejo: nossas crianças entraram de forma triunfante no Arraiá do Gonzagão ao 

som da música “Asa Branca”. Cada turma apresentou uma coreografia da canção escolhida, a começar pelas turminhas 

da Educação Infantil. 

Esperados com ansiedade, a festa começou com a turma do 3° ano que se apresentou coreografando a 

música “Sebastiana”, conhecido sucesso do cantor. Em seguida, o 4°ano com “Sabiá”; o 5° ano com “O Baião”, e o 6° 

com “É o Boi”. Os pequeninos se apresentaram com graça e espontaneidade. 

A festa já ia animada quando entrou a meninada do Ensino Fundamental. A turma do 1º ano chegou 

dançando ao som de “Lorota Boa”.  A do 2°ano,  trouxe a música “Piriri”; e o 4°ano, “Adeus Rio”. Na sequência, o 

show continuou com a meninada do 5° ano fazendo uma bela coreografia com a música “Vida de Viajante”. Fechando a 

festa, o 3°ano se apresentou ao som de “A Volta da Asa Branca”. 

 Findas as apresentações todos se divertiram nas barracas de brincadeiras, que também seguiram o espírito 

da festa: “Salvando Peixe da Seca”, “Pescando o cangaceiro”, “Acertando na boca do Boi” e “Jogando a bola na 

Sanfona”. 

Como em festa junina não podem faltar os pratos típicos, havia milho verde, bolo de fubá, de aipim, 

cachorro quente, pé de moleque, paçoca, cuscuz e muito mais. 

 Foi um belo momento de confraternização, no qual todos brincaram e cantaram com muita alegria e 

satisfação ao som das cantigas de Luiz Gonzaga. Ao final, familiares, professores e funcionários se uniram em uma 

animada dança da quadrilha.                                                                                                                                      

"Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que 

vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que 

conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que 

corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida.  

É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que 

seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar.  

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina."  Cora Coralina   

O arraiá foi muito animado e divertido As danças animaram a garotada 
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S ua ajuda é muito importante. Você pode doar alimentos e também um pouco do seu amor. A colaboração 

mensal 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, fubá, 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. 

Campanhas 

Festa julina da evangelização 

 

 

N essa época do ano, o que não faltam são festas julinas, e a evangelização e mocidade de sábado no 

Remanso não podia ficar de fora. 

 Com muita alegria, brincadeiras, comidas típicas e, é claro, uma bela quadrilha, a meninada se divertiu no 

sábado dia 28 de julho. 

 As crianças e jovens do Remanso aproveitaram a cama elástica, corrida do saco, bola no palhaço, pescaria e 

bola na lata, ganhando várias prendas e passando algumas horas de confraternização com os amigos e evangelizadores. 

 Foi realizado até um show de calouros, onde todos puderam participar e as grandes vencedoras cantaram o hit 

do momento: “Vida de empreguete”. 

 A manhã foi fechada com uma divertidíssima quadrilha, que reuniu os participantes da festa num clima de 

muita alegria. 

 

                                                                                                                                                                           Júlia Mattos 

Fotos: Júlia Mattos 

A manhã foi marcada por muita diversão e alegria de estar junto a amigos tão queridos 



Sociedade Espírita Fraternidade 

Endereço: Rua Passo da Pátria, 38 - São Domingos - 

Niterói - Rio de Janeiro - CEP:242210-240 

Tel.:   (21) 2717-8235    -    Fax: (21) 2722-2455 

e-mail: sef@sef.org.br 

site: www.sef.org.br 

Remanso Fraterno 

Endereço: Rua Jean Valentteau Moulliac, 47 - 

Várzea das Moças - Niterói - RJ - CEP: 24330-160 

Tel.: (21) 2609-9930       

A SEF está registrada no Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

e-mail: remanso@remansofraterno.org.br 

site: www.remansofraterno.org.br 

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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Equipe InfoSEF 

Coordenador: Carlos Alberto Pereira 

Jornalista responsável: Ezna Dias Pinheiro 

Revisão: Roberto Guima e Ana Lúcia São Thiago 

Martins     

Revisão Geral: Lucia Moysés 

Diagramação: Júlia Mattos 

Divulgação: Odília R. de Oliveira e Gabriel 

Spiegel  

 

   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  

www.tvcei.com 

http://www.ceerj.org.br/
http://www.tvcei.com/





