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Projeto
Eletropaulo –
Ida ao cinema

No dia 2 de julho, as crianças de 5 anos
da Creche Meimei foram ao Cine Araújo,
em Mauá, assistir ao Filme “Madagascar 3”. Tal ação faz parte da programação de
atividades do Projeto de Iniciação Artística
na Educação Infantil, realizado em parceria
com a Eletropaulo.

Lar Espírita
Bezerra de Menezes

Cultura Circense aos
funcionários

No dia 30 de Agosto, a convite
do SESC – Santo André, nossos
colaboradores participaram de
uma apresentação circense
nas dependências desta
Organização, em que estava

armada uma grande tenda de circo.
Os funcionários divertiram-se com a
peça circense “O Circo de Pulgas”,
em que puderam inclusive participar
de um trecho da mesma. Muitos
deles nunca tinham assistido a um
espetáculo circense.

Evento: Existe
um artista em
mim

Chá Beneficente

Para estimular o envolvimento familiar
nas atividades educacionais promovidas
no LEBEM, no dia 21 de setembro foi
realizado o evento “Existe um artista em
mim”, em que as crianças da Creche
Meimei e os jovens das Oficinas Educativas
apresentaram diversas atividades musicais
aos presentes.

1º Competição
Esportiva

Na tarde do dia 23 de setembro foi
promovido o evento “chá beneficente”
em prol das atividades do Lar Espírita
Bezerra de Menezes. O evento
contou com uma equipe significativa
de voluntários, como a equipe de
doutores
da alegria
da
ONG
Sorrisopólis,
que animaram toda criançada presente.
Houve apresentações artísticas de todos
os núcleos de atendimento e sorteio de
prêmios. A presença dos familiares dos
atendidos foi expressiva, atingindo mais de
320 participantes.

Com as oficinas de handebol, basquetebol, futebol,
voleibol e jogos esportivos sendo realizadas
nas oficinas educativas da Organização, foi
promovida a 1ª Competição Esportiva, no dia 29
de setembro. Os pais dos atendidos estiveram
presentes, motivando seus filhos na participação
das atividades. Os alunos que tiveram melhor
rendimento foram premiados com medalhas.

Mensagem

Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares
o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade
com que te fere é apenas angústia e a palavra ríspida com
que te retribui o carinho é tão-somente a chaga do coração
envenenando-lhe a boca.
Meimei
(Livro “Ideal Espírita”, psicografia de Francisco Cândido Xavier)
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