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Bendita Semente

A semente germinou. 
em breve hAverá frutos.

I
niciado em 2018, o trabalho de ampliação da Seara Bendita já 

tem resultados práticos. Quem passa pela Rua Demóstenes 

visualiza o local que está sendo ampliado para receber mais 

assistidos, mais voluntários, mais cursos e mais atividades sociais 

e culturais, com uma estrutura de atendimento adequada à 

procura crescente que a casa recebe.

“Em 2019, a Seara recebeu cerca de 300.000 assistidos no 

ano, por meio da dedicação de 3.000 voluntários que, com o 

novo prédio, terão mais espaço para as atividades de assistência 

espiritual, de ensino, social e cultural”, informa Ronaldo Rodrigues 

Bravo, diretor presidente da Seara Bendita. 

Os primeiros passos da fase de ocupação do novo edifício já 

foram dados no final de fevereiro. Os acessos foram modificados, 

ampliando espaços para permitir o deslocamento de pessoas e 

materiais, com segurança e praticidade. 

É possível perceber até a presença de algumas árvores no 

piso térreo. Estão atrás de tapumes, mas galhos e folhas vistos 

pelo observador atento indicam o futuro espaço verde.

Bravo conta que o andamento da obra foi regular, com muitos 

episódios a favor e muitos desafios. Entre o projeto arquitetônico 

e o projeto executivo, no decorrer do empreendimento, tiveram 

muitas variáveis. Foram feitos ajustes, como, por exemplo, 

no projeto hidráulico para captação de água de chuva, sendo 

possível no futuro utilizar a água de reúso para várias atividades, 

como jardinagem e limpeza das instalações.

Para ser realidade

É fácil imaginar que um empreendimento dessa grandeza, 

3.700m² do novo prédio e 480m² de reforma da área referente 

ao prédio histórico, onde são realizadas quase que todas as 

atividades da Seara, exige grande esforço financeiro. Mesmo a 

As iniciativas para facilitar a movimentação dos frequentadores 

da Seara Bendita indicam as boas novas que estão chegando: 

as obras de construção do novo prédio caminham para o seu objetivo.
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ideia sendo antiga e estando prevista em orçamentos da instituição 

foram necessárias outras iniciativas para que tudo isso pudesse 

acontecer. Entre elas, a comercialização de itens com o nome do 

projeto “Bendita Semente”, carros sorteados, arrecadação em 

eventos especiais e campanhas para o recebimento de doações 

de materiais de construção.

Quer colaborar? Além das contribuições mensais, também 

contribuem com o projeto “Bendita Semente” as compras feitas 

no bazar e na livraria, quando tudo voltar à nomalidade. Para 

doar outros materiais ou valores é só entrar em contato com a 

secretaria da Seara Bendita pelo telefone 5534-5172.

Outras informações podem ser obtidas no site:

www.searabendita.org.br


