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E dilton Costa Silva é um dos coordenadores da 

JENA, Juventude Espírita Nina Arueira, palestrante 

espírita e voluntário da Mansão do Caminho. Ele falou 

um pouco ao INFOSEF sobre sua experiência. 

1)  Quantos anos tem e como surgiu a JENA?  Qual 

o papel de tio Divaldo e de tio Nilson nesse início? 

A Juventude Espírita Nina Arueira (JENA) foi conce-

bida por inspiração de Emmanuel (Espírito) e de Chico 

Xavier a Divaldo Pereira Franco em uma de suas via-

gens ao Estado de Minas Gerais, entre 1948 e 1950. 

Nesta época, já funcionavam, em Belo Horizonte, a 

União das Mocidades Espíritas Nina Arueira, e a ideia 

inicial foi criar uma espécie de “filial” com o mesmo 

nome em Salvador, como de fato aconteceu em 28 de 

janeiro de 1951. 

Em 1968, modernizou o seu nome (JENA), sendo hoje 

uma senhora de sessenta e dois anos, mantendo toda a 

jovialidade exigida pelas novas gerações. 

O nome “Nina Arueira” foi dado em homenagem a 

uma menina, jovem prodígio, que nasceu e desencar-

nou na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Teve 

uma passagem rápida na Terra, como se fora um 

“meteoro iluminado”, tendo voltado à pátria espiritual 

aos dezenove anos, em 1935. Foi de uma incrível geni-

alidade, pois fazia conferências e palestras, em Cam-

pos, quando tinha catorze anos, com o teatro lotado, 

ingressos pagos, etc. 

2)  E a Ação Comunitária? Qual foi o objetivo visa-

do com a criação desta atividade? 

A partir da década de 70, a JENA passou a realizar 

uma Ação Comunitária no bairro de Pau da Lima, peri-

feria de Salvador, onde se localiza a Mansão do Cami-

nho. O contato mais direto com as pessoas desprovidas 

de quase tudo foi, e tem sido uma grande oportunidade 

de se praticar a caridade, que é ensinada nas “aulas” da 

evangelização. É bonito observarmos a turma da JE-

NA, que é evangelizada aos domingos, pela manhã, 

colocar a “mão na massa”, no sábado, à tarde, com tan-

ta responsabilidade e dedicação. 

3) Como surgiu a ideia de uma Mediúnica com a 

participação dos jovens? Como isto foi levado para 

tio Divaldo e tio Nilson? Como você avalia hoje a 

importância deste trabalho e a participação dos jo-

vens no mesmo? 

Quando a JENA completou cinquenta anos de exis-

tência, em 28 de janeiro de 2001, achamos que a inte-

gração e a afinidade dos seus participantes com o 

CECR ( Centro Espírita Caminho da Redenção) e 

Mansão do Caminho havia chegado ao nível de mais 

profundidade e compromisso espiritual. Como a 

Doutrina Espírita foi codificada utilizando-se da me-

diunidade de jovens, alguns deles adolescentes, soli-

citamos a Divaldo Franco, o nosso querido “tio Di-

valdo”, e ele autorizou o início da atividade mediúni-

ca com os jovens da JENA. A primeira reunião ocor-

reu em 15 de abril de 2001, com a presença de 15 

participantes, acontecendo, a partir daí, sempre aos 

domingos, das 7h15 às 8h30. Os jovens que partici-

pam avaliam positivamente esta atividade para eles e 

para a JENA como um todo. 

4) Como surgiu a ideia de um Encontro Fraternal 

da JENA no período do carnaval na sede da Man-

são do Caminho? 

De dois em dois anos, desde 2005, a JENA realiza o 

seu Encontro Fraternal, durante os dias de carnaval, na 

Mansão do Caminho. A ideia surgiu para que todos os 

interessados soubessem que, na Bahia, mais especifica-

mente em Salvador, havia no Movimento Espírita, uma 

programação, moralmente edificante, naquele período. 

Tem sido uma experiência espiritualmente enriquece-

dora para todos que estão buscando a transcendência! 
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Conhecendo a Juventude Espírita Nina Arueira 
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De modo geral, tendo Jesus, “o Cristo”, como nossa 

referência maior, desenvolvemos toda a atividade pe-

dagógica, com base na vida de alguém que tenha sido 

destaque positivo para a Humanidade, enfatizando sua 

natureza espiritual. Assim, já homenageamos Francis-

co de Assis, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Joan-

na de Ângelis e Yvonne Pereira. 

5) Como teve início a parceria entre a JENA e o 

Lar Vida? Como esta atividade acontece hoje e 

qual o papel dos jovens na mesma? 

Em visita fraterna ao Lar Vida, instituição onde resi-

dem crianças e jovens com deficiências físicas e/ou 

mentais, surgiu a ideia de estabelecermos uma parce-

ria pedagógico-espiritual, o que passou a se efetivar 

no ano de 2006. Nesta oportunidade, começamos a 

evangelização daquelas pessoas aos domingos pela 

manhã, na Mansão do Caminho, tendo por nome 

“Evangelização Espírita Especial”. Tem sido um cam-

po de trabalho caracterizado por desafios e compensa-

ções para toda a equipe da JENA e outros colaborado-

res que também “vestiram a camisa” desta nova e útil 

realização. 

6)  Com relação à venda de livros espíritas no Dique, 

como você avalia a participação dos jovens?  

Nos últimos quatro anos, a JENA tem realizado uma 

Feira de Livros Espíritas com preços promocionais. A 

feira acontece nos feriados em uma área aprazível da 

cidade, conhecida como “Dique do Tororó”. Embora a 

venda dos livros não seja muito expressiva, considera-

mos que a atividade possibilita outros ganhos, como a 

Divulgação da Doutrina Espírita, a distribuição de pan-

fletos, agregação dos jovens que se confraternizam e a 

interação com a população não espírita. 
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O  Programa de “Remoção dos micos-leões-de-

cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas), invaso-

res na área do Parque Estadual da Serra da Tiririca/

Niterói e Maricá- RJ” é uma iniciativa inédita de ma-

nejo, que tem como objetivo remover uma espécie 

invasora que representa um risco para a conservação 

de outra espécie ameaçada, o mico-leão-dourado 

(Leontopithecus rosalia), além de promover a trans-

locação e a formação de uma nova população. As téc-

nicas utilizadas poderão servir no futuro para o mane-

jo de outras espécies que se encontram em situação 

de ameaça semelhante. Trata-se, igualmente, de uma 

oportunidade única de esclarecer a sociedade sobre os 

riscos das invasões biológicas, das zoonoses, do tráfi-

co de animais, assim como da alimentação de animais 

silvestres. 

   Para alcançar os objetivos do projeto, foi inicial-

mente elaborado o texto para a cartilha “Mico-leão-

da-cara-dourada a caminho de casa”. Esse material é 

o cartão de visitas na divulgação do projeto.  

   Posteriormente, para atender o público escolar foi 

elaborado o enredo da história do mico-leão-da-cara-

dourada em Niterói e seu retorno para a Bahia, e os 

personagens a serem utilizados no teatro de fantoches 

e no livro de contação de história. A metodologia 

utilizada para esse 

público acompa-

nhou as faixas 

etárias da seguinte 

forma: Pré-escola: 

Fantoche; Primeiro 

Segmento do Ensino 

Fundamental (1º a 

5º ano): livro de 

contação de história; 

Segundo Segmento do Ensino Fundamental (6º a 9º 

ano) e Ensino Médio: apresentação em Power Point; 

Professores e funcionários: palestra com 

apresentação em Power Point. 

No segundo semestre das atividades de Educação 

Ambiental a equipe conheceu o Remanso Fraterno. A 

direção, que já conhecia o projeto, relatou que os mi-

cos frequentavam a área da escola e que os alunos es-

tavam acostumados com a presença deles. A recepti-

vidade para apresentação das atividades do teatro de 

fantoche e da contação de história foi grande, tanto 

que a direção inseriu essas atividades nas comemora-

ções da Semana de Meio Ambiente. Todos os alunos 

participaram das apresentações e os responsáveis le-

gais também. 

Para a equipe de educação ambiental foi emocionan-

te participar das atividades junto ao Remanso Frater-

no, o que permitiu conhecer a dedicação e empenho 

do corpo docente e o interesse dos alunos. 

Até o momento a equipe já atendeu 15 escolas al-

cançando um público de 760 pessoas diretamente. 

                     Susie Rodrigues e Aline Oliveira 

Técnicas do Pri.Matas  

Remanso Fraterno: nossos alunos aprendem com quem 

entende do assunto! 

Mico-leão-da-cara-dourada: A caminho de casa 
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O  Arraiá da SEF aconteceu no dia 27 de julho. Com 

muita animação, brincadeiras e música ao vivo, cerca de 

cem convidados se divertiram em uma tarde de muita ale-

gria. As comidas típicas e a quadrilha fizeram do evento 

um dia muito especial. 

   Além de tudo, ainda tivemos a oportunidade de ajudar o 

Remanso Fraterno e as crianças que lá estudam: toda a 

renda arrecadada foi revertida para a obra social e cada 

convidado doou um quilo de alimento não perecível para 

ajudar na campanha permanente de alimentos. 

Júlia Mattos 

A criançada se divertiu muito 

A Mocidade foi responsável pela realização do evento 

Trio acústico deu um toque especial ao Arraiá 

Arraiá da SEF 
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A  Federação Espírita do Mato Grosso promo-

veu o 5º Congresso Espírita de Mato Grosso, que foi 

realizado nos dias 1, 2, 3 e 4 de agosto. 

 Mais de 2000 pessoas estiveram presentes no Hotel 

Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, para ouvir os ex-

positores convidados; entre eles estavam Divaldo 

Franco, Alberto Almeida, Sandra Borba, Suely Cal-

das Schubert, Alirio de Cerqueira Filho, Lacordaire 

Abrahão Faiad e Cesar Perri.  

  O tema do congresso foi A Era da Vivência Cristã e 

contou com apresentações musicais 

de Plínio Oliveira dedicadas ao mesmo mote. 

  A Editora Fráter marcou presença, contando com a 

presença de Raul Teixeira atendendo ao público para 

autógrafos. O Raul também foi homenageado pelos 

vinte anos de sua peregrinação na divulgação espírita 

por terras mato-grossenses.   

  Um espaço especial foi reservado para o Raul e o 

Remanso Fraterno, dedicado pela Federação Espírita 

de Mato Grosso e a Capemisa Social, com o objetivo 

de divulgar o belo e grandioso trabalho do Remanso 

Fraterno. Gostaríamos de agradecer aos confrades de 

Mato Grosso pela acolhida generosa em que fomos 

recebidos. Confira nas fotos abaixo! 

Equipe INFOSEF 

Cantinho do Remanso Fraterno 

 

Uma das apresentações artísticas 

 

Raul e Divaldo atendendo para  autógrafos 

 

Parte das pessoas que estiveram presentes 
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 Fo-

O  trabalho é um encontro fraterno, voltado para 

as necessidades do próximo e pautado nos postulados 

espíritas. Este atendimento registra uma frequência 

média de 52 pessoas por domingo, sendo que cerca de 

80% são homens. 

  Uma grande equipe, composta de três coordenado-

res, cinco cozinheiros e 70 voluntários, se reveza a 

cada domingo, cumprindo uma escala pré-definida, 

para oferecer palestras sobre a Doutrina Espírita, pa-

lestras educativas e preventivas, com a participação 

de convidados integrantes do AA (Alcoólicos Anôni-

mos), NA (Narcóticos Anônimos) e de médicos que 

abordam temas sobre doenças transmissíveis e infec-

ciosas, como hanseníase, AIDS e tuberculose. 

  Antes de iniciar a atividade, a equipe de trabalho 

oferece um banho quente, fornece roupas e café com 

biscoitos. Ao finalizar a palestra é servido almoço 

com suco. Na saída, os frequentadores recebem várias 

qualidades de pães, cedidos por padarias e confeitari-

as adeptas da causa, que são devidamente seleciona-

dos e acondicionados para o transporte. 

 

Roberto.Guima 

Voluntário 

Os pratos prontos para serem servidos Parte da dedicada equipe de voluntários 

Campanha permanente de alimentos 

Achocolatado 500g 12 

Farinha de mandioca kg 15 

Farinha Láctea 36 

Farinha de trigo kg 32 

Óleo de soja 900ml 12 

Pó de café 500g 10 

Polpa de tomate 520gr                 19                

Suco de Caju concentrado garrafa 16 

Biscoito Salgado 400g 28 

Biscoito Rosquinha Doce 27 

P ara poder oferecer uma alimentação balanceada e completa aos alunos do Remanso Fraterno, contamos 

sempre com as doações feitas a nossa campanha permanente de alimentos. Para atender às necessidades de se-

tembro, precisamos de: 

Imagem: internet 
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O bjetivando proporcionar um ensino de 

qualidade, em período integral, oferecendo também, 

gratuitamente: transporte, alimentação, assistência 

médica e odontológica para crianças em situação de 

risco social, construímos uma rede solidária de ami-

gos que possam contribuir mensalmente para o paga-

mentos das despesas oriundas destas atividades. 

Para participar do Projeto Mais Criança na Es-

cola e nos dar as mãos na rede solidária de ami-

gos do Remanso Fraterno, preencha o formulário de 

cadastro em nosso si-

te www.remansofraterno.org.br e faça parte desta 

história.  

PROJETO MAIS CRIANÇA NA ESCOLA 

Seja um colaborador e faça parte dessa história 
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         stá no ar a nova loja virtual 

da Editora Fráter. Mais direta e 

segura, a loja traz ao público a 

oportunidade de comprar as obras 

editadas pela Editora Fráter. 

Visite-nos no endereço: 

www.editorafrater.com.br 

Não perca tempo e  aproveite nos-

sas promoções! 

E 

A nova loja virtual oferece mais segurança na compra 

http://www.remansofraterno.org.br/formulario.php
http://www.remansofraterno.org.br/formulario.php
http://www.editorafrater.com.br/
http://www.editorafrater.com.br/


 

Endereço: Rua Passo da Pátria, 38 

São Domingos - Niterói - Rio de Janeiro 

CEP: 242210-240 

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 - RJ 

CEP: 24330-160 

Telefone: (21) 2609-9930       

E-mail: remanso@remansofraterno.org.br   

Site: www.remansofraterno.org.br 

Para saber como chegar no Remanso Fraterno, 

veja nosso mapa aqui. 

 

A venda de livros é empregada 

na     obra     social     Remanso 

Fraterno.  

Você estará ajudando compran-

do um livro da Fráter.  

Site: www.editorafrater.com.br 

 
SITES PARCEIROS 

  Conselho Espírita do  

Estado do Rio de Ja-

neiro 

 www.ceerj.org.br 

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 

 
Rádio Rio de Janeiro 

1400 Khz - Brasil - RJ 

A Emissora da Fraternidade. Colabore. 

DOAÇÕES 
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 para o Remanso Fraterno 

através do PayPal. 

Donate any amount to Remanso Fraterno 

through PayPal. 

Haz una donación para Remanso Fraterno a 

través PayPal. 

Faites un don au Remanso Fraterno à travers 

PayPal. 

 

 

Conselho editorial: Carlos Alberto Pereira e Alex Vieira 

Jornalista responsável: Ezna Dias Pinheiro 

Coordenação: Roberto Guima e Ana Lúcia São Thiago Martins     

Revisão: Lucia Moysés 

Diagramação: Júlia Mattos 

Divulgação: Odília R. de Oliveira e Gabriel Spiegel  

Contato: informativo@sef.org.br    

Equipe INFOSEF 

1 

2 

3 

1- Reais / 2- Dollars / 3- Euros 
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