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Venha nos visitar! Você é muito importante!

Olhai, refleti, ponderai!.. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e 
orar com proveito.

Emmanuel (Livro “Vinha de Luz”, psicografia de Francisco Cândido Xavier)

Mensagem

Na sequência das festividades de aniversário do Lar Espírita 
Bezerra de Menezes - LEBEM, foi apresentada a quadra totalmente 
concluída, sendo homenageados colaboradores que permitiram 
esta empreitada, inclusive o deputado Orlando Morando presente 
com seus assessores, prestigiando o evento, que teve apoio da 
emenda parlamentar por ele encaminhada ao LEBEM. “É muito 
importante investir em entidades sérias como essa, e colaborar 
com o desenvolvimento humano da criança, adolescente e suas 
famílias facilitando sua inclusão na sociedade”, citou o deputado 
Orlando Morando em seu informativo online.
Após a solenidade, foi oferecido um lanche a todos os presentes.

Nova quadra poliesportiva

No dia 27 de agosto celebramos 38 anos de nossa fundação. Estiveram presentes familiares dos alunos, parceiros e representantes 
das esferas municipal, estadual e do legislativo, além de empresas privadas e filantrópicas, como COOP e APRAESPI. Houve palestra 
com o tema “Felicidade” pelo colaborador Valter Afonso, bem como apresentações artísticas dos alunos.

38 Anos do LEBEM

Através do “Projeto Família LEBEM: Multiplicando conhecimentos, 
dividindo responsabilidades”, foi promovido no dia 7 de julho um 
piquenique com as famílias de nossos atendidos, estimulando 
o comprometimento e o envolvimento dos pais no cotidiano 
educacional dos filhos.

Piquenique com as famílias

As crianças e jovens das Oficinas Educativas realizaram um passeio a lanchonete 
da cidade de Mauá, no dia 13 de agosto, para conhecimento do funcionamento de 
uma empresa, principalmente observando a atividade de funcionários, na maioria 
jovens, assim valorizando o esforço no trabalho. Naturalmente degustaram sabores 
outros, diversos do dia a dia.

Passeio a uma lanchonete

Promovendo outra atividade pertencente ao “Projeto Família LEBEM” no dia 24 
de setembro, realizamos uma manhã de ginástica e gincana com os pais das 
crianças atendidas na Creche Meimei, proporcionando momentos de muita alegria 
e desconcentração a todos os presentes.

Gincana com os pais No dia 14 de setembro, crianças da Creche e 
alunos das Oficinas Educativas prestigiaram 
a apresentação da peça teatral “Aventuras ao 
Mar” no SESC de Santo André. Tal iniciativa 
é um projeto de expansão cultural do SESC 
oferecido a todas as organizações parceiras, 
como o LEBEM.

Aventuras ao mar

O LEBEM participou do VII 
Festival do Chocolate de 
Ribeirão Pires, de julho a 
agosto, organizado pela 
Secretaria de Esporte 
e Cultura do município, 
com exposição e venda 
de artesanato produzido 
pelas alunas de nossa 
Organização.

Artesanato no festival do chocolate


