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D
ois anos após seu início, as obras de ampliação da Seara 

Bendita estão bem adiantadas. Dos quatro andares e 

dois subsolos que estão sendo construídos no mesmo 

endereço onde foi fundada em 1951, na Rua Demóstenes, 834, 

Campo Belo, já estão prontos para uso, um subsolo, o térreo, o 

primeiro e o segundo andares.

 “O térreo abriga a área social da Seara, a livraria, o bazar e a 

biblioteca, que passam a contar com mais espaço e comodidade 

para os frequentadores da casa. No primeiro andar está localizado 

o auditório, para o atendimento do A2, com cerca de duzentas 

poltronas dispostas de tal forma a facilitar a acomodação de idosos 

e cadeirantes, além de oferecer boa acessibilidade com rampas 

e elevador. O segundo andar dá lugar às salas de atendimento 

fraterno, consultas e trabalhos da área espiritual. No subsolo, 

a garagem tem capacidade para 40 veículos, o que vem para 

facilitar a vida de frequentadores, voluntários e alunos, além de ser 

uma nova fonte de recursos para a Seara”, conta Roberto Dias de 

Carvalho, diretor administrativo. 

As novas obras vêm permitir a ampliação do atendimento 

espiritual. O A2, por exemplo, que era feito às segundas, quartas, 

sextas e sábados também passa a ser realizado às terças e quintas. 

As novas salas ampliarão o número de alunos interessados em 

conhecer a doutrina espírita. Só no ano passado foram 300 mil 

assistidos pela Seara e com as novas instalações esse número 

poderá ser ampliado permitindo assistência espiritual a mais 

pessoas.

Carvalho destaca que a pandemia de Covid-19 trouxe novos 

desafios para a casa. “Estamos trabalhando seguindo todos os 

protocolos de prevenção à contaminação pelo novo Coronavírus, 

com tapetes sanitários, disponibilização de álcool em gel por 

toda a Seara, exigência do uso de máscaras e controle digital de 

temperatura. No auditório a ocupação é de uma poltrona sim e 

duas não, com higienização total após cada sessão. Os funcionários 

também têm orientação e equipamentos de proteção.”

A obra ainda não acabou

Mas realizar uma obra dessa envergadura, com 3.700m² do 

novo prédio e 480m² de reforma da área referente ao prédio 

histórico, não é fácil e requer muito esforço financeiro. Entre as 

diversas ações feitas pela Seara para arrecadar dinheiro para a 

obra, além das vendas do bazar e da livraria, foram comercializados 

itens com o nome do projeto “Bendita Semente”, além do sorteio 

de carros e campanhas para doação de materiais de construção. 

Mas o projeto ainda não acabou e a Seara continua necessitando 

do apoio de todos que puderem ajudar a terminar essa obra tão 

importante.

Aqueles que desejam contribuir podem fazer seus  

depósitos de qualquer valor nas seguintes contas correntes

Banco Santander: 033 – Agência: 0458 – Conta: 13.000.525-5
Banco Itaú: 341 – Agência: 0772 – Conta Corrente: 66087-4

Banco Bradesco: 237 – Agência: 1789 – Conta Corrente: 8261-9

Bendita Semente

Iniciadas em 2018, as obras de ampliação 

do prédio histórico da Seara Bendita estão 

adiantadas e novos espaços já podem ser 

desfrutados por frequentadores e voluntários. 

Por: Lourdes Rodrigues 
Jornalista, frequentadora da Seara Bendita.
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