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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
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35 anos de evangelização na SEF

Neste ano a Evangelização Infantojuvenil de nossa SEF completa 35 anos. Atendendo à faixa etária de 

3 aos 13 anos, atualmente existem três horários de evangelização, todos com o mesmo objetivo de levar 

os ensinos do Cristo expressos na Doutrina Espírita ao coração das crianças em encontros semanais. No 

Remanso a Evangelização acontece nas manhãs de sábado. Na Sede, aos sábados à tarde e aos domingos 

pela manhã.

São muitas histórias desse trajeto. Quanta emoção! Muita alegria e amor em ação. Muitas falas in-

teressantes dos pequenos, muito esforço no trabalho em equipe, muita dedicação dos pais levando os 

pequenos às atividades.

Ao longo desses anos todos de ininterrupta atividade, quantos atuaram como Evangelizadores? Quan-

tas crianças se fizeram adultos? Quantos pais se beneficiaram dessa ação colaborativa em sua tarefa de 

educar?

Cabe, assim, um agradecimento a todos os trabalhadores que serviram e aos que ainda servem na 

Evangelização. Em sendo a proposta central da Evangelização demonstrar às crianças que é possível 

pautar a vida com base nos ensinos de Jesus, faz-se necessária a dedicação, o esforço por educar-se, o 

estudo, a perseverança e a movimentação do afeto para cumprir bem esse encaminhamento das almas 

recém-encarnadas rumo ao pensamento do Doce Amigo.

Naturalmente, cabe também agradecer aos pais, que nos trazem seus filhos, e apresentar-lhes a alegria 

de poder conviver com as crianças. 

E porque sem elas a tarefa não existiria, e por encherem as vidas de quem atua com bom ânimo, agra-

decemos também a eles, os evangelizandos. Oramos para que os conceitos refletidos nessas atividades 

recheadas de ludicidade sejam alicerce para suas vidas. 

Mas, agradecendo sobretudo a Jesus, apresentamos nossa gratidão àquela que é a Benfeitora não so-

mente da Evangelização, mas de todas as atividades vinculadas à Infância na nossa SEF:  Clélia Soares da 

Rocha, que foi professora e discípula da grande missionária Anália Franco, dedicando-se durante toda 

a vida à causa das crianças, principalmente as meninas órfãs, como vimos em sua biografia já publicada 

no InfoSEF.

Que o Mestre Amigo envolva a todos os evangelizadores, evangelizandos e suas famílias em seus 

abraços de amor.

Marcos Alves

Diretor de doutrina da SEF
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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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Projeto Acolher Jovem

Sob a responsabilidade da Assistência Social, o contraturno escolar realizado com os ex
-alunos do Núcleo Educacional Profª.  Clélia Rocha está de cara nova e nome novo. Com 
nova equipe chegando para agregar valores, contamos agora com aulas de teatro, música, 
escultura, contação de história, informática e também com a excelente parceria do SESC/
São Gonçalo. 

Aula de informática



Pág. 6 - Ed. 47 - Abril de 2016               Agradecemos a divulgação deste informativo               INFOSEF

Venha conhecer este trabalho, agora com    o nome PROJETO JOVEM ACOLHER. Ele 
acontece no Remanso Fraterno às segundas e quartas-feiras; e às quintas feiras, no SESC.

Denise Monteiro

Diretora Social da SEF

Aula de Escultura

O Projeto acontece também 
às quintas-feiras no SESC.

Aula de Música

A nova equipe do projeto reunida na SEF
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Aniversário do Remanso Fraterno - 28 Anos
Fundado em 20 de março de 1988

Com aproximadamente 197 crianças na quadra poliesportiva, ao som da Orquestra de 
Cordas da Grota, sob a regência do maestro Rafael dos Prazeres, que comandava 17 músicos 

de seu projeto, foi festejado com muito carinho, animação e um delicioso bolo de chocolate, o 
aniversário deste celeiro de amor.
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Discursaram a diretora da Escola, professora Patrícia Silva de Carvalho, o diretor José 
Muller e o idealizador da obra, Raul Teixeira.

Roberto Guima
Voluntário da SEF

Acompanhe as novidades da SEF e 
do Remanso pela internet
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DOAÇÕES PARA O REMANSO FRATERNO

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


