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sinto muito acolhida pela espiritualidade quando estou lá. A 

escolha da minha sugestão só me dá certeza do quanto a Seara 

é importante para mim. Foi ali que escolhi fazer tratamento 

espiritual e assistir ao Evangelho.  Abracei a doutrina espírita há 

20 anos e frequento a Seara como assistida há quatro, pois sou 

trabalhadora de outra casa. Já comecei o curso básico da Seara 

várias vezes e um motivo ou outro sempre me fez desistir. Mas 

no próximo semestre vou seguir firme.”

HORA DE COMEMORAR
Para conhecer o nome que batiza o projeto foi feita uma 

planilha com todos os nomes sugeridos e uma comissão 

formada pelos membros da Ação de Divulgação fez a escolha, 

analisando um a um e levando em conta que o nome deveria 

exprimir o significado da obra e sua necessidade no momento 

atual. “Bendita Semente” preencheu os critérios.

Assim, no primeiro domingo de setembro, no dia da palestra 

do mês, aconteceu a oficialização da escolha, com uma 

homenagem à sua criadora. Em uma recepção calorosa, que 

contou com a apresentação de vídeo com a história do projeto, 

ao som da música composta pelo grupo Sábado de Sol.

Eliza recebeu um certificado, bombons e um vaso com a 

Árvore da Felicidade para bem simbolizar a Bendita Semente, 

que, com perseverança e amor, haverá de dar bons frutos.

C
om o objetivo de promover maior interação entre o 

público frequentador da Seara Bendita e as obras que 

acontecerão nos próximos dois anos, foi criada uma 

Ação de Divulgação do Novo Projeto, tendo apoio e 

participação dos membros da Diretoria Executiva, Diretoria de 

Áreas, Conselheiros e trabalhadores voluntários. Uma urna foi 

colocada em frente à secretaria administrativa, foi feito o convite 

pelo site e pela página no Facebook e dentre as 370 sugestões 

recebidas, a escolhida foi a registrada por Ebelizia Bezerra da 

Silva – ou Eliza, como todos a conhecem.

A vencedora conta que foi um impulso que a fez participar 

do concurso. “Eu estava saindo do A2 de sábado, estava me 

dirigindo ao balcão de vibrações e passei pela urna, que me 

chamou a atenção. Eu passei direto, mas resolvi voltar. Minha 

filha perguntou por que eu iria colocar minha sugestão – com 

ar de incredulidade – e eu respondi que, simplesmente, queria 

participar. Confesso que nem tinha nada pensado. Tanto é que 

comecei a preencher os dados (nome, telefone, e-mail) e aí 

surgiu a ideia e apresentei dois nomes.”

Eliza diz que quando recebeu a mensagem de que sua sugestão 

havia sido escolhida, foi uma surpresa muito boa. “Admito que 

nem lembrava mais quais eram as minhas sugestões.” Segundo 

Eliza, mesmo sem ser trabalhadora da casa sente-se parte 

dela. “Tenho uma imensa afinidade com a Seara. Eu me 

“BENDITA SEMENTE”
A nova fase da história da Seara 

Durante os meses de julho e agosto 
deste ano, os frequentadores da Seara 
Bendita foram convidados a participar  

de um concurso para a escolha do nome 
para o projeto de ampliação da casa de amor 

que nos acolhe há 67 anos.  
“Bendita Semente” agora identifica esta 

nova fase da história da instituição.

Por: Ana Maria Banhos
Trabalhadora da Seara Bendita e 
voluntária no Lar Meimei por 20 anos

Diagramação: Joaquim Roddil
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