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“A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!” Emmanuel 

Alimentos 

http://www.sef.org.br/
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T odas as crianças que estudam no Remanso contam com refeições diárias. Nossa nutricio-

nista desenvolve uma dieta completa para nossos pequenos. Contamos com a sua ajuda para ga-

rantir uma alimentação balanceada e saudável para nossas crianças. Confira os itens que precisa-

mos na lista abaixo: 
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Achocolatado 500g 6 

Açúcar refinado kg 75 

Azeite de oliva 500ml 8 

Café 500g 8 

Farinha de mandioca kg 10 

Farinha Láctea 40 

Farinha de trigo kg 16 

Fermento Químico 100gr 10 

Maisena 9 

Macarrão espaguete (SEM OVOS) 500gr 45 

Macarrão parafuso (SEM OVOS) 500gr 42 

Polpa de tomate 520gr 24 

Suco de Caju concentrado garrafa 24 

Suco de Maracujá concentrado garrafa 25 

Campanha permanente  

de alimentos 
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O  Feirão Beneficente Pró Casa Maria 

de Magdala, conta com um espaço dedicado a 

Arte. Como relata Léon Denis no livro O Espiri-

tismo na Arte, durante o evento o Centro Edu-

cacional de Niterói produziu um eco que as per-

cepções humanas, ainda limítrofes, puderam 

captar, possibilitando que as almas em contem-

plação tivessem a capacidade de entrever, por 

poucos instantes, alguns pálidos reflexos do 

mundo divino. No mesmo livro, o Espírito Este-

ta nos informa situações fantásticas com rela-

ção à arte e à criação divina. Ele nos relata que 

Deus cria como se faz música, chamando a 

atenção para o fato de que o espírito encontra 

na música uma via para se religar a Deus. 

Ao deslizar dos arcos nos violinos, a emis-

são do som grave do violoncelo e o doce sopro 

da flauta transversa, toda a plateia tinha a cer-

teza de que conseguiria modificar  o mundo, 

começando por si próprio. 

A vida é eterna, a caminhada é incessante. 

O avançar das reencarnações desperta no ser 

as verdades da vida. A experiência na carne é 

transitória. É preciso ter amigos com mais vi-

vências para que se alcance as metas almeja-

das. Sem sombra de dúvida, no ambiente em 

que estavam, todos puderam se unir, por um 

pequeno espaço de tempo, a uma espiritualida-

de superior, ali presente, conduzindo e orien-

tando todos ao religare. 

Ao longo daquele dia, foram muitas apresen-

tações maravilhosas de artistas de diversos gê-

neros, de diferentes casas espíritas, em um es-

forço prazeroso de mostrar para o público essa 

via que facilita a aproximação com o que há de 

melhor no cerne do ser humano. O homem não é 

só “carne”. Ele mergulha no oceano celular com 

o intuito de intelectualizá-la; é espírito acima de 

tudo, coparticipa da criação, evoluindo e agru-

pando experiências de todas as ordens, em bus-

ca da perfeição relativa, a qual os Espíritos infor-

mam ser inevitável. Tudo se torna possível quan-

do unidos na causa do bem. Sigamos em frente, 

de mãos dadas e cantando como os Quinhentos 

da Galileia. O trabalho e a instrução levam à cris-

tianização do ser. A fé é fruto das obras.  

Fica o abraço carinhoso de quem a cada dia 

percebe que somos uma grande aldeia, a aldeia 

TERRA. 

 

Muita Paz 

Wendell Braulio 
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INFOSEF – De que forma a instituição é ajuda-

da pelo Feirão ? 

Yara – Com a colaboração dos companheiros 

das outras casas espíritas. Nós temos concluído 

obras, desde que o Feirão começou a ser realiza-

do. Por exemplo, a casa construída para o infantil. 

Assim tem sido todos os anos. Sempre o que se 

arrecada nesse Feirão nos ajuda a concluir algum 

projeto e na manutenção da instituição. A despe-

sa é muito grande, inclusive com a aquisição dos 

medicamentos. Então, sempre é uma ajuda valio-

sa.  

INFOSEF – Comente um pouco sobre a obra e 

as pessoas que vocês acolhem na Casa. 

Yara – A obra foi criada pelo Dr. René Pessa. Co-

mo médico, teve a oportunidade de entrar em 

contato com jovens portadores do HIV em um pe-

ríodo em que a discriminação era muito acentua-

da. Inspirado pelo benfeitor Inácio, surgiu-lhe a 

ideia de criar uma casa na qual eles pudessem 

ser acolhidos. Concretizando seu ideal, a Casa 

Maria de Magdala foi inaugurada em 1991. Come-

çamos atendendo apenas aos adultos, que eram 

doentes classificados pelos hospitais como termi-

nais. Posteriormente, vieram as crianças, que ho-

je já estão na faixa dos 13 a 15 anos. Não somos 

um hospital, mas uma casa de acolhimento, que 

conta com um corpo de voluntários atuando sob a 

forma de plantões, tanto junto ao público infantil 

quanto ao adulto, em todas as dependências da 

Casa. Gostaria de destacar que a grande maioria 

das crianças que chegaram no início ainda conti-

nuam conosco, enquanto outras foram adotadas.  

INFOSEF - Quantos acolhidos continuam a mo-

rar com vocês? 

Yara – No momento temos dez crianças e seis 

adultos: três homens e três mulheres. Com a evolu-

ção do tratamento do HIV, muitos estão tendo alta 

voltando para suas residências. Preocupam-nos os 

que estão nessa situação, mas não têm família pa-

ra acolhê-los. Por isso, temos atualmente um proje-

to de construção de quitinetes com o objetivo de 

mantê-los abrigados.  

N ascida do ideal de um médico espírita – René Pessa – a Casa Maria de Magdala ofe-

rece, desde 1991, atendimento gratuito para adultos e crianças portadoras do HIV. 

Há doze anos, em um belo exemplo de solidariedade e fraternidade, o Movimento Espírita de 

Niterói promove um grande evento anual visando angariar fundos para a manutenção desta 

obra: O Feirão em prol da Casa Maria de Magdala.  

No último dia 26 de maio aconteceu, no Centro Educacional de Niterói, a 12ª edição deste 

evento, reunindo um grande público desejoso de colaborar com esta causa tão nobre. A SEF 

esteve presente com uma barraca de livros da Editora Fráter. 

Neste número, trazemos entrevistas com alguns personagens que fazem parte desta histó-

ria. Nossa primeira entrevistada é Yara Amorim Ribeiro, presidente da Casa Maria de Magdala. 

As queridas irmãs da Casa Maria de Magdala, a partir da direita: 

Yara Amorim, Tânia Costa, Selma Fagundes e Diva Delforge 

Foto: Ana Lúcia Martins 
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INFOSEF – Comparando com o momento do 

início das atividades, tem alterado o número 

de portadores de HIV que são acolhidos pela 

Casa? Mudou o panorama? 

Yara – Mudou muito. No início era diferente. 

Chegavam próximos ao óbito. Atualmente, aten-

demos a 170 famílias que vêm da comunidade. O 

trabalho é realizado aos sábados. Divididos em 

grupos, recebem orientação psicológica, religiosa 

(feita na própria Casa) e bolsa de alimentos men-

salmente. O requisito para atendimento é ter na 

família alguém da família que seja portador de 

HIV. É importante destacar que temos uma far-

mácia na instituição com todo um laboratório 

montado. Nossa farmacêutica confecciona os re-

médios homeopáticos que são utilizados com os 

pacientes. Tem sido para nós uma dificuldade a 

compra das substâncias para produzir as homeo-

patias, bem como dos remédios alopáticos. Te-

mos autorização da Anvisa para produzi-los. 

INFOSEF - Para quem quiser conhecer, qual é 

o horário de funcionamento da Casa? 

Yara – O funcionamento é das 9h às 17horas, 

horário no qual há sempre alguém para atender 

ou receber doações. Mantemos a tarefa da evan-

gelização infanto-juvenil às 9 horas, e todos os 

sábados, neste mesmo horário, mantemos o Cul-

to Maria de Magdala. Às quartas-feiras, às 

19h45min temos palestras públicas. O telefone 

para contato é (21) 2616-2233. 

INFOSEF - Gostaria de acrescentar mais alguma 

informação? 

Yara – Além do quadro de sócios, é possível co-

laborar na manutenção da Casa mediante depósito 

em nossas contas bancárias no Banco do Brasil ou 

no Itaú. Maiores informações no site: http://

www.casamariademagdala.org. Recebemos, ainda, 

ajuda mensal da Capemisa e bimestral do governo 

federal. Fora isso, as ajudas são periódicas. Conta-

mos com a colaboração financeira dos sócios. 

Além do Feirão, outra fonte de renda de que dispo-

mos são os eventos que promovemos ao longo do 

ano. Não podemos deixar de mencionar a excelen-

te ajuda que nos chega por intermédio da Escola 

Maia Vinagre: uma escola particular, que tem tido 

um carinho muito grande conosco. Essas ajudas 

são realmente indispensáveis. Nós sabemos que 

todas as casas espíritas presentes ao Feirão têm 

suas dificuldades, mas nos dias desse evento po-

demos sentir a existência do amor e da solidarieda-

de, pois que abrem mão dos próprios interesses 

para servir à nossa casa. 

O Feirão 

J oão Luiz Pessôa conta um pouco sobre o 

Feirão. Ele é organizador e fundador do Feirão Pró

-Casa Maria de Magdala, além de trabalhador do 

C. E. Regeneração e da Sociedade Espírita Joan-

na de Ângelis. 

 

INFOSEF – Como surgiu a ideia de promover o 

Feirão? 

João Luiz - Considerando a necessidade da Ca-

sa Maria de Magdala, após a desencarnação de 

René Pessa, idealizamos um evento que pudesse 

reunir todo o Movimento Espírita da nossa região, 

uma vez por 

ano                                                                         . 

uma vez por ano, não somente visando a arrecada-

ção de fundos, como também ajudando-a  se tornar 

mais  conhecida.  

INFOSEF – Desde que ano vocês trabalham em 

prol da Casa Maria de Magdala? 

João Luiz - Estamos no 12
o
 ano, mas dois anos 

foram necessários para conseguir convocar e sen-

sibilizar os companheiros do Movimento Espírita. 

INFOSEF – E a participação dos voluntários das 

casas espíritas no Feirão? 

João Luiz– Quando se trata de um evento como 

este, para uma instituição com tanto mérito e tama-

nha importância como a Casa Maria de Magdala, 

percebemos que todas as casas se esforçam, parti-

cipando com alegria e com espírito de colaboração.  

 

http://www.casamariademagdala.org/
http://www.casamariademagdala.org/
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INFOSEF- Várias casas se unem para colaborar 

com a Casa Maria de Magdala. Como isso con-

tribui para o Movimento Espírita? 

João Luiz – Tudo o que nós fazemos contribui 

para o Movimento Espírita, uma vez que nosso 

evento é eminentemente espírita. Iniciativas como o 

Feirão, além de prestigiar a instituição jurídica, tam-

bém contribuem para o congraçamento e a unifica-

ção do nosso Movimento. Este é, sem dúvida,  um 

dos objetivos que nós buscamos em todos os even-

tos que  realizamos.  

INFOSEF - E o público? Você pode falar um pou-

co dele?  

João Luiz – A nossa divulgação é ostensiva. 

Nesse 12
o
 Feirão fizemos 50 mil panfletos, 500 fol-

ders, que foram distribuídos nos centros espíritas, 

em livrarias, escolas, instituições e comércios que 

apoiam o evento. Tivemos a divulgação pela Rádio 

Rio de Janeiro e por alguns jornais. A divulgação é 

também muito ampla, fora do movimento espírita. O 

público é muito diversificado. No último Feirão tive-

mos um público recorde, em torno de 2.000 pesso-

as.  

INFOSEF – Gostaria de dirigir ao leitor algumas 

palavras finais? 

João Luiz – Gostaria de agradecer à diretoria 

do Centro Educacional de Niterói, por nos ter aco-

lhido de uma forma irrestrita, colaborando com tu-

do, sem nenhum ônus para o Feirão.  Igualmente 

nosso agradecimento vai para o coral do colégio, 

que faz parte da nossa programação artística, dan-

do todo o apoio. Somos, enfim, imensamente gra-

tos a todos que participam do Movimento Espírita 

na nossa cidade, pelo apoio, e aos trabalhadores 

que se envolvem com o evento, trabalhando com 

alegria, assumindo e tomando para si as tarefas, 

com grande espírito de colaboração.  

Yara Amorim Ribeiro, João Luiz Pessôa e Jurandyr Paulo, do 

Grupo Espírita Caminho da  Esperança, que promove o Feirão 

em prol da Mansão do Caminho, em Salvador. 

 

A nislka Medeiros, responsável pela organi-

zação do evento, nos conta um pouco das atra-

ções do Feirão. 

 

INFOSEF - O que vocês oferecem nas barra-

cas? 

Anilska - Durante todo o dia funcionam as áreas 

de artesanato, com produtos produzidos pelos ta-

refeiros das casas espíritas participantes do Fei-

rão; a livraria, com livros, CDs e DVDs espíritas; a 

praça de alimentação, com lanches rápidos, almo-

ços e doces. Há ainda a padaria, com estrutura pa-

ra liberação de uma fornada  de pães quentinhos. 

Neste ano tivemos uma novidade:  uma cafeteria, 

com vários tipos de café e biscoitinhos ao gosto do 

 freguês. Importante enfatizar que toda a renda ad-

quirida no evento é entregue, no mesmo dia, à Ca-

sa Maria de Magdala.  

Atividades 

 

Foto: Ana Lúcia Martins 
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Maria Clara, da Mocidade, brincando com a criançada 

 

Mocidade presente no evento 

INFOSEF - E sobre as atividades artísticas? 

Anilska - A atividade artística vem crescendo ao 

longo do tempo. No primeiro Feirão, apresenta-

vam-se um grupo ou dois e hoje, na 12ª edição, 

temos atração musical praticamente durante todo 

o dia. A atividade artística prioriza a música espí-

rita, com destaque para o momento erudito, com 

apresentação de números instrumentais e, em 

especial, com a presença do Coral do Centro 

Educacional de Niterói, de fama internacional. Há 

quatro anos o evento  vem sendo enriquecido 

com a presença deste grupo artístico. 

 A novidade desse ano foi a sala de Recreação, 

idealizada pela jovem Maria Clara Pessôa, de 18 

anos. É importante ressaltar que essa jovem – 

egressa da Mocidade, atualmente estudante do 

ESDE do Centro Espírita Regeneração – participa 

do Feirão desde os seis anos de idade. 

 A ideia de Maria Clara foi reunir  crianças em 

uma sala com recursos lúdicos, permitindo que os 

pais pudessem trabalhar nas barracas, enquanto 

elas eram assistidas por colaboradores dedica-

dos. O sucesso foi imediato e a salinha de recrea-

ção recebeu durante todo o dia a petizada que 

brincou, ouviu estórias, cantou e se divertiu, dan-

do tranquilidade aos seus pais.  

S ebastião Cadilhe é diretor da área de orien-

tação doutrinária do Instituto Espírita Bezerra de 

Menezes e participa do Feirão desde a primeira 

edição. 

INFOSEF - Desde quando você participa do 

Feirão?  

Cadilhe- Desde a primeira feira, em 2002, pela 

casa irmã Antônio de Pádua.  

INFOSEF - No passado havia muita dificulda-

de em se montar o Feirão? 

Cadilhe- Dificuldade natural em qualquer even-

to ao ar livre. A maior dificuldade mesmo é a de 

tarefeiros.  

INFOSEF - Na sua opinião qual é a importân-

cia da participação das casas espíritas em 

prol do Feirão? 

Cadilhe– A importância ela é dupla: a divul-

gação da Doutrina Espírita, uma vez que tanto 

a nossa barraca quanto outras aqui presentes 

são de venda de livros, e a segunda é a inte-

gração do Movimento Espírita, ou seja, essa 

união dos centros espíritas permite que nos 

confraternizemos e fortaleçamos o próprio Mo-

vimento da Niterói. O não espírita que vem par-

ticipar da feira e comprar, vê que é um movi-

mento forte, um movimento unido, com pesso-

as alegres, confiantes, o que é muito bom.  

Pioneiro 

 

Fotos: Ana Lúcia Martins 



 INFOSEF - Como as casas espíritas passam a 

participar do Feirão? 

Cadilhe- Isso é feito pelo organizador, o João 

Luiz, presidente da Sociedade Espírita Joana de 

Ângelis. Essa casa, quando surgiram os primeiros 

pacientes soropositivos do HIV, deu sustentação, 

amparo, apoio moral e espiritual aos enfermos. 

Sabemos que as dificuldades são muitas em 

manter esse trabalho. Daí surgiu a ideia das ca-

sas espíritas se unirem e o resultado é o que se 

vê: todos juntos em prol da Casa Maria de Mag-

dala..  

INFOSEF- Você gostaria de  acrescentar algo? 

Cadilhe- Sim. Nós pedimos a Deus, saúde, para 

poder em todo evento, assim como esse e outros, 

estar alegres, e em condições de colaborar. É a 

fraternidade; é a caridade na sua plenitude no tra-

balho de doação...e é muito bom revermos compa-

nheiros de outras casas.  
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F rancisco Nunes Cruz, um frequentador vetera-

no, que fala para o INFOSEF sobre o Feirão pró-

Casa Maria de Magdala.  

 

INFOSEF – Fale-nos um pouco, a seu respeito. 

Eu tive a benção de Deus de conhecer o Espiritis-

mo, em 1964, por meio do Divaldo Franco. Desde o 

primeiro instante eu fiquei maravilhado com essa 

doutrina de paz e de ensinamentos seguros. Ouvir 

sua palavra inflamada serviu-me de incentivo, ape-

sar de ter vindo da roça. Depois, já em Niterói, en-

contrei o João Luiz, um abnegado trabalhador da 

doutrina espírita. Desde o primeiro Feirão eu estou 

aqui, para o que for preciso. , Através do amor, 

quero poder sempre trabalhar para essa doutrina 

bendita que me iluminou. 

INFOSEF - Então você está desde o início do 

Feirão? 

Francisco – É. Todos nós os frequentadores 

contribuímos com essa feira, que vem trazer bene-

fícios para os menos favorecidos. 

INFOSEF – Você sabe qual é a motivação do pú-

blico de visitarem o Feirão, num domingo? 

Francisco – Vem muita gente. Conhecendo os be-

nefícios dessa doutrina é que o povo vem aqui para 

engrandecer o trabalho. Já imaginou se não tivesse 

essas pessoas à frente do trabalho, como o João Lu-

iz e outras pessoas que contribuem para toda essa 

feira nesse colégio? 

Veterano no Feirão 

Anilska Medeiros com Francisco Nunes da Cruz: uma das pes-
soas do público e um dos primeiros freqüentadores assíduos 
do Feirão 
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INFOSEF – Você acha que o Feirão ajuda os 

frequentadores, com relação ao seu papel no 

mundo e às suas dificuldades pessoais?  

Francisco – Sim. Quem faz o bem vai receber o 

bem. Todos nós que trabalhamos em qualquer or-

ganização fazendo o bem, seja evangélica ou de 

qualquer crença, contamos com a presença dos 

bons os espíritos. Eles estão aqui.  

INFOSEF – Francisco, você tem algumas pala-

vras finais para dirigir ao leitor? 

Francisco – Eu gostaria que outras casas se-

guissem o exemplo, porque se Deus está presente 

em todos os momentos da nossa vida e se você es-

tá trabalhando em benefício do seu irmão, está tra-

balhando em benefício de si próprio também. Uma 

instituição como essa, que vem trazer um evento 

dessa natureza tem que beneficiar toda a região, 

não só o colégio, mas também a todos os seus habi-

tantes porque onde está Deus está a bondade de 

todos. 

O  VI Seminário SEF aconteceu no últi-

mo dia 19, no auditório do UniLaSalle, em Nite-

rói, em comemoração aos 25 anos do Remanso 

Fraterno. André Trigueiro foi o palestrante convi-

dado.  

Cerca de 500 pessoas estiveram presentes à 

palestra que teve como tema "Após a Tempes-

tade", baseado na obra de Joanna de Angelis 

de mesmo nome.  

O Coral da SEF se apresentou na abertura 

do evento, cantando três belas músicas que 

harmonizaram o ambiente. 

Após a exposição, Trigueiro e Raul Teixeira 

atenderam ao público, autografando livros e 

conversando. 

A equipe de eventos caprichou na organiza-

ção para que todos pudessem ter uma manhã 

rica em conhecimentos e uma confraternização 

sadia. 

Este foi um dos diversos eventos programados 

durante o ano para comemorar este marco na 

história da SEF e do nosso Remanso Fraterno. 

 

O Coral da SEF durante uma das três músicas apresentadas 

Emocionado 

abraço de 

André e Raul 

Trigueiro  

brindou o 

público 

com exce-

lente abor-

dagem 

Fotos: Ana Helisa Cardoso 



 

O  Remanso Fraterno, por meio da sua 

Diretoria de Assistência Social, está desenvol-

vendo o Projeto Acolher é transformar. A estru-

tura conta com equipe multidisciplinar engloban-

do profissionais e voluntários das áreas técni-

cas de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia. 

O trabalho inclui as seguintes oficinas. 

Escola de Famílias, a cargo do Serviço Soci-

al, para os responsáveis dos alunos;  

Oficinas socioeducativas (quatro): a cargo 

de técnicos nas áreas de pedagogia e psico-

logia, para as crianças; 

Cantinho do bebê, com introdução do conhe-

cimento de acordo com a faixa etária;  

Secretaria: que cuida de toda documentação 

do Projeto;  

Refeitório: que prepara deliciosamente o ca-

fé da manhã e o almoço; 

Acolhida: que tem o belo trabalho da Escuta, 

do ouvir fraternalmente os responsáveis;  

Administração do espaço: cobertura discipli-

nar dada ao espaço físico e às atividades;  

Portaria: cuidando da segurança da entrada 

e saída;  

Motorista do transporte: parceiro incansável 

do nosso Projeto, trazendo nossos usuários pa-

ra uma manhã acolhedora e depois os levan-

do para suas casas, movimento envolvido em 

muita cantiga de roda dentro do ônibus.  

Atualmente o projeto atende a 28 famílias, 

englobando 38 crianças. O trabalho é realizado 

por 30 voluntários. Nosso público-alvo é constitu-

ído pelas novas famílias matriculadas no Núcleo 

Educacional Profª Clélia Rocha, o braço educaci-

onal do Remanso Fraterno. São famílias em situ-

ação de vulnerabilidade social, decorrente da po-

breza, do precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, da fragilização de vínculos de pertenci-

mento e sociabilidade. No 2º semestre queremos 

crescer mais e agregar novas famílias a um novo 

módulo: Fortalecendo Vidas. 

 O Projeto em poucas palavras: 

As famílias incluídas no projeto serão traba-

lhadas para que tenham atendimento por equipe 

técnica especializada, com atividades planejadas 

que contribuam para novas concepções de vida 

respeitando as diferenças cognitivas e culturais. 

Além disso, os encaminhamentos à Rede Socio-

assistencial e ao Sistema de Garantia de Direitos 

proporcionarão melhor qualidade de vida no âm-

bito da saúde, educação, habitação etc.  
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Projeto Acolher é Transformar 

Foto: Denise Monteiro 

Equipe do Projeto Acolher é Transformar 
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O projeto trabalha com a lógica de que fa-

mília é “gente com quem se conta” (definição 

da ONU). Além disso, o conceito de família 

ampliada contida no Estatuto da Criança e do 

Adolescente esclarece que a sociedade, como 

um todo, responsabiliza-se pela criança como 

um ser em desenvolvimento peculiar. Nesse 

projeto, os responsáveis pelas crianças estão 

além do vínculo biológico, logo, esses atores 

serão envolvidos pela pedagogia do cuidar e 

do brincar. Assim, eles terão status de familia-

res e terão as mesmas oportunidades de 

aprendizado com a consultoria especializada e, 

certamente, serão melhores cuidadores e ori-

entadores.  

O Projeto Acolher é Transformar, já está 

protocolado nos órgãos públicos responsáveis 

e é uma estratégia de implementação do Servi-

ço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-

los com crianças de 0 a 6 e de 6 a 15 anos 

com o assessoramento técnico, administrativo 

e financeiro complementar da CAPEMISA - 

Instituto de Ação Social. É um projeto piloto da 

construção do processo operacional de Traba-

lho Social com famílias que inclui: estabeleci-

mento de fluxo, procedimentos e rotinas; quali-

ficação dos voluntários e dos trabalhadores da 

assistência social; monitoramento e avaliação 

de resultados.  

 

 Almoço no Remanso Fraterno 

O  Remanso Fraterno abrirá suas portas 
para mais uma confraternização entre amigos. 
Dessa vez, o cardápio será feijoada completa.  

Cada convite custará R$25,00. Crianças até 
10 anos pagam R$15,00. A promoção tam-
bém vale para o terceiro convite adquirido.  

Você poderá comprar seu convite na SEF 
com algum representante da equipe de eventos 
ou na livraria. Não haverá venda de convites no 

dia do evento. 

Esperamos por vocês no dia 30 de junho, das 
12h às 14:30h. 

Mais informações podem ser encontradas no 
site da SEF: www.sef.org.br. 

Foto: Denise Monteiro 

Oficina Pais e Filhos 

http://www.sef.org.br
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O bjetivando proporcionar um ensino de 

qualidade, em período integral, oferecendo tam-

bém, gratuitamente: transporte, alimentação, as-

sistência médica e odontológica para crianças 

em situação de risco social, construímos uma 

rede solidária de amigos que possam contribuir 

mensalmente para o pagamentos 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 for-

mulário de cadastro em nosso si-

te www.remansofraterno.org.br e faça parte 

desta história.  
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Algumas das crianças atendidas pelo projeto 

Seja um colaborador e faça parte dessa história 

 

DOAÇÕES INTERNACIONAIS ATRAVÉS DO  
 

 

            om cerca de 123 milhões de usuários e 

presente em 190 países, o PayPal é o maior in-

termediador de pagamentos online do mundo. 

Através do uso de cartões de créditos, qualquer 

pessoa pode fazer uma doação de qualquer valor 

para o Remanso Fraterno. 

 

Para doar é necessário ser cadastrado no 

site do PayPal. O cadastro é feito de forma rá-

pida e fácil. Uma vez cadastrada, a pessoa 

pode doar sempre que quiser, basta fazer o 

login em sua conta. As doações podem ser 

feitas em real, dólar ou euro. 

C 

1 

2 

3 

1- Reais / 2- Dollars / 3- Euros 

Agradecemos a divulgação deste informativo 

http://www.remansofraterno.org.br/formulario.php
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2Z5MWJX9MWY6J
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=E8J3CL7TBA7YA
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=A3S79E6KSRD4N
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Endereço: Rua Passo da Pátr ia, 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 Reman-

so 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 

 

  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. 

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. 
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