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Foi no segundo semestre de 2018 que a campanha Bendita 

Semente começou seu processo de semeadura. Saiu do papel 

um projeto que vinha sendo amadurecido há décadas e hoje, 

depois de dois anos de muitos desafios, estão disponíveis para 

uso o 1º subsolo, o térreo, o 1º (salão do A2) e o 2º andares, 

espaço suficiente para a retomada do atendimento pela Seara 

Bendita.

Cerca de 80 voluntários estão envolvidos na atual 

programação, sendo três expositores e cinco encaminhadores 

para receber e orientar os frequentadores. Na sala, a capacidade 

é respeitada segundo a legislação – 78 cadeiras disponíveis, e 

mais 4 para cadeirantes. A assistência espiritual A2 acontece de 

segunda a sábado (veja tabela) e há possibilidade de ampliação 

dos horários, conforme aumentar a procura. 

Outras atividades começam a dar os primeiros passos: livraria, 

bazar (inclusive o recebimento de doações), biblioteca, secretaria 

e tesouraria, com orientações divulgadas sempre no site www.

searabendita.org.br. Tudo colocado em prática com todas 

as orientações de segurança e pessoal instruído segundo as 

cartilhas do Ministério da Saúde e do Sebrae (Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Bendita Semente

O dia 19 de outubro de 2020 entra 

para a história da Seara Bendita com 

a retomada da assistência espiritual 

A2 nas novas instalações. As obras 

duraram dois anos, mas há sete meses 

os trabalhos haviam sido interrompidos 

devido à pandemia de coronavírus.

Por: Ana Maria Banhos 
Jornalista, voluntária da Seara Bendita e 
coordenadora editorial do Seareiro.

Diagramação: Joaquim Roddil

Bendita Semente  
e os novos tempos

Aqueles que desejam contribuir podem fazer seus  
depósitos de qualquer valor nas seguintes contas correntes

Banco Itaú: 341 – Agência: 0772 – Conta Corrente: 66087-4

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

Banco Santander: 033 – Agência: 0458 – Conta Corrente: 13.000.525-5

Banco do Brasil – 001 | Agência: 1744-2 | Conta Corrente: 2190-3
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• O acesso ao salão será feito por ordem de chegada. 

• Quantidade máxima de assentos disponíveis = 78  

+ 4 lugares para cadeirantes e o espaçamento  

será sempre garantido.

• Não será permitido exceder a quantidade  

de lugares acima estipulada.

• O encaminhador responsável pelo acesso  

informará quando a lotação tiver sido atingida.  

A partir desse momento, não será mais possível  

a admissão de pessoas para aquela sessão.

• Somente será permitido sentar nos assentos liberados. 

• Não será permitida reserva de lugares.

• Só será permitida a entrada e permanência  

na Instituição com a utilização de máscara facial  

que cubra totalmente a região da boca e do nariz.

• A Seara solicita que pessoas com febre acima de 37,8°C, 

tosse, dor de garganta, falta de ar ou dificuldade  

para respirar não compareçam.

• Os assistidos que tiveram contato próximo com alguma 

pessoa que tenha tido um caso confirmado de Covid-19  

nas últimas três semanas não deverão comparecer.

• O público deverá passar por medição de temperatura antes 

de entrar nas dependências da Seara.  

A aferição da temperatura corporal será realizada no pulso. 

Se a temperatura estiver acima de 37,8ºC,  

será feita uma nova medição.  

Caso seja confirmada, o assistido será orientado a buscar 

auxílio médico, e não será permitida a sua entrada na Seara, 

assim como ocorre nos demais locais públicos.

• Álcool em gel será disponibilizado em todas as áreas  

de acesso, mas é aconselhável também que cada um  

faça uso do álcool em gel individual que possua.

• Todos os ambientes, banheiros, áreas de acesso público  

serão sempre desinfetados previamente a cada sessão.

• Todas as portas e janelas do salão ficarão totalmente abertas a 

fim de favorecer a ventilação do ambiente.

• A fim de evitar a formação de filas,  

haverá cadeiras de espera no térreo, com espaçamento entre 

elas, onde os assistidos aguardarão as instruções  

dos encaminhadores para subir ao salão do A2.

• O acesso ao 1º andar deverá ser feito preferencialmente pelas 

escadas. Os elevadores deverão ser utilizados apenas por 

pessoas com restrição de mobilidade.  

Somente dois dos quatro elevadores estão em funcionamento. 

Em cada elevador são permitidas duas pessoas por vez.

• Não é permitido acesso  

ao 2°, 3°, 4° e 5° andares e 2° subsolo.

• A Seara solicita evitar aglomerações  

em quaisquer setores da Instituição.

• A Seara recomenda a todos manterem-se em silêncio  

e em prece durante todos os momentos,  

dentro da Instituição.

• Os assistidos deverão seguir as instruções  

e orientações dos encaminhadores que estão devidamente 

capacitados para que haja organização, segurança  

e harmonia na assistência espiritual.

• Demais assistências e atendimentos  

estão suspensos por tempo indeterminado.

A assistência espiritual A2 está de volta
Segunda a sexta: 14h00 e 19h30 (*)

• 13h00 – Abertura dos portões e recepção dos assistidos

• 14h00 – Início da assistência A2

• 18h00 – Recepção dos assistidos

• 19h30 – Início da assistência A2

Bendita Semente

Recomendações para o recomeço

Sábados: 08h30 e 10h30
• 07h00 – Abertura dos portões e recepção dos assistidos

• 08h30 – Início da assistência A2

• 08h30 – Recepção dos assistidos

• 10h30 – Início da assistência A2

Duração: 30 minutos – (*) Terças-feiras, às 19h30, haverá atuação de intérprete de Libras


