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Por que ser bom num mundo em que tudo te induz 
a ser egoísta e a levar vantagem? Por que ser bom 
quando o mal te parece muito mais glamoroso e 
sedutor? Por que ser bom quando os maus 
frequentemente sobrepujam os bons em influência? 
Por que ser bom num mundo em que bondade é 
confundida com tolice e ingenuidade? São questões 
importantes que merecem nossa reflexão. 

Com efeito, visto de uma perspectiva estritamente 
materialista, não há porque ser bom. É preciso 
mesmo muita coragem para abrir mão de um 
benefício pessoal, para ser generoso, para servir, 
para solidarizar-se, para ser tolerante, para perdoar 
uma ofensa...   

Mas então por que existem pessoas boas? Será 
preciso o estimulo ou a contrapartida de uma 
vantagem pessoal para se ser bom, justo e 
verdadeiro? Haverá mesmo necessidade de muito 
esforço para fazer o bem? Será que a bondade 
genuína não transcende essa visão egóica e 
mercantilista? São outras tantas questões que 
merecem igualmente nossa consideração.

Analisada de uma ótica espiri tualista, 
transcendental, a bondade é uma virtude da alma, 
uma conquista do espírito imortal, e está associada 
ao grau de consciência. A criatura verdadeiramente 
boa não age movida pelo desejo de levar vantagem. 
Ela não precisa de estímulos externos para fazer o 
bem. O que a motiva é a oportunidade de fazer o bem 
pelo benefício que possa gerar. Ela tira sua 
recompensa do próprio bem promovido, se 

retroalimenta com a energia positiva gerada no 
processo. Quem é genuinamente bom não se 
preocupa com benefícios pessoais, nem com 
reconhecimentos, nem mesmo com recompensas 
espirituais futuras. 

Quem já atingiu esse patamar não precisa se 
esforçar para fazer o bem, pois a bondade lhe é 
inerente, faz parte de sua natureza íntima. É uma luz 
que irradia, uma virtude que se manifesta 
espontaneamente, sem qualquer contrapartida que 
não seja a satisfação íntima do bem que possa 
realizar. E é fácil reconhecê-los pois são 
espontâneos, generosos, sinceros, humildes, 
irradiam bondade, inspiram confiança, criam 
empatia. Já os maus são ardilosos, egoístas, 
orgulhosos, arrogantes, antipáticos, são movidos a 
vantagens. Enquanto o mau reivindica: “o que ganho 
com isso?”, o bom solidariza-se: “como posso 
ajudar?”.     

Analisando a índole humana Jesus nos oferece 
uma regra infalível para distinguirmos os bons dos 
maus. Em Lucas (6:45), Jesus pondera: “O homem 
bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau 
do mau tesouro tira o mal; porque a boca fala do que 
está cheio o coração.” Em Mateus (7:15-20), ensina: 
“Assim, toda a árvore boa dá bons frutos, porém a 
árvore má dá maus frutos... Portanto, pelos seus 
frutos os conhecereis.” E novamente em Lucas 
(11:34), observa: “São os teus olhos a luz do teu 
corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo 
será cheio de luz.” 

SE OS TEUS OLHOS
FOREM BONS

“São os teus olhos a luz do teu corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz.

” Jesus (Lucas 11:34)

“O Homem, deve ter coragem para ser bom,
quando tudo à sua volta o induz a ser mau.” 

Olavo de Carvalho



Safrater Prestando Contas

RECEITAS OPERACIONAIS  R$

Verbas de convênios (Prefeitura) 361.699
Doações (associados, padrinhos e institucionais)  93.300
Receitas Breshopping, Sebo e Bazar Creche 165.193

TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS 620.192

DESPESAS OPERACIONAIS  R$

Folha de pagamento e encargos trabalhistas (372.435)
Alimentação (92.027)
Material pedagógico (16.329)
Material de higiene, saúde e limpeza (11.525)
Manutenção e conservação dos imóveis (20.551)
Despesas Administrativas (51.445)
Tarifas públicas (água, luz, telefone, internet)  (33.128)
Despesas bancárias, Impostos e Taxas (7.743)
Outras despesas- Ativ. sociais com a comunidade (6.583)

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS   (611.766)

RESULTADO OPERACIONAL - SUPERÁVIT  8.426

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  R$

Doações Campanha “CETECC eu ajudo a construir” 56.608
Doações Especiais para o CETECC 266.657
Eventos e Campanhas (líquido de despesas) 20.607
Receitas Financeiras       2.135
Empréstimos sem encargos 70.000
Outras receitas 324

TOTAL DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 416.331 

INVESTIMENTOS E DESPESAS 
NÃO OPERACIONAIS  R$

Reformas, Melhorias, Equiptos e Instals.
(Creche, Núcleo e Cetecc)  (23.391)
Invests, Equips e Instal. - CETECC (2ª etapa) (10.100)
Projeto CETECC – Obras da 2ª etapa               (283.556)
Amortiz. Empréstimo s/ encargos - CETECC (52.640)

TOTAL INVESTIMENTOS / 
DESP. NÃO OPERACIONAIS (369.687)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL - SUPERÁVIT 46.644

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NÃO OPERACIONAL

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – 2015
Período: Janeiro a Março de 2015

Cada criatura dá sempre notícias da própria 

origem espiritual.

Os atos, palavras e pensamentos constituem 

informações vivas da zona mental de que procede-

mos.

Os filhos da inquietude costumam abafar quem 

os ouve, em mantos escuros de aflição.

Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do 

desânimo.

Os cultivadores da irritação fulminam o espírito 

da gentileza com os raios da cólera.

Os portadores de interesses mesquinhos 

ensombram a estrada em que transitam, estabele-

cendo escuro clima nas mentes alheias.

Os corações endurecidos geram nuvens de 

desconfiança, por onde passam.

Os afeiçoados à 

calúnia e à maledi-

cência distribuem ve-

nenosos quinhões de 

t revas  com que se 

improvisam grandes 

males e grandes crimes.

Os cristãos, todavia, são filhos da luz.

E a missão da luz é uniforme e insofismável.

Beneficia a todos sem distinção.

Não formula exigências para dar.

Afasta as sombras sem alarde.

Espalha alegria e revelação crescentes.

Semeia renovadas esperanças.

Esclarece, ensina, ampara e irradia-se.
(Pelo Espírito Emmanuel, do livro “Vinha de Luz”, 

psicografia de Francisco Cândido Xavier.)

MENSAGEM ESPIRITUAL

FILHOS DA LUZ

RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO
Operacional e Não Operacional – Janeiro a Março 2015

RESULTADO FINANCEIRO CONSOLIDADO – SUPERÁVIT   55.070

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OPERACIONAL
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· OBRAS SOCIAIS TIÃOZINHO: Cerca de 500 crianças e adolescentes vem sendo atendidos diariamente nas 
Obras Sociais Tiãozinho, em 2015, sendo 161 na Creche Tiãozinho e 340 no Núcleo Tiãozinho 1 e 2. Receberam 
alimentação balanceada, assistência médica, psicológica e odontológica, atividades educacionais e reforço 
pedagógico, atividades de recreação e lazer, práticas esportivas e culturais e orientação moral e ética, em período 
integral ou parcial conforme o programa. 
· CETECC – CENTRO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO CASA DO CAMINHO: Com a inauguração da 1ª etapa 
do CETECC, vem sendo oferecidos diversos cursos em caráter experimental. No 1º trimestre de 2015 foram 
desenvolvidos cursos para cerca de 150 jovens (Curso para Adolescentes e Jovens, e Jovem Aprendiz), diariamente, 
além de cursos livres de inglês, informática, programação, orientação vocacional entre outros. Ao todo 
aproximadamente 300 adolescentes e jovens já são beneficiados diariamente e nos finais de semana pelos cursos 
do CETECC.
· PROGRAMAS PARA A COMUNIDADE: Cerca de 1.300 moradores da comunidade frequentam semanalmente 
os diversos cursos, programas de promoção social e atividades de evangelização oferecidos pela Safrater, no 
período noturno e nos finais de semana, nas instalações da Creche, do Núcleo Tiãozinho e do CETECC, a saber: 
Curso de Alfabetização para Adultos, Cursos de Inglês (crianças e adultos), Cursos de Informática, GAEBEM 
(atividades de apoio ao trabalho), Orientação Jurídica, Clube de Mães, Grupo de Pais, Grupo de Gestantes, 
Visitadores Sociais, Orientação Social, Programas de Evangelização, Oficinas de Cidadania, Programas de 
Promoção à Saúde, Bazar de Usados etc.
· Ao todo, cerca de 2.000 pessoas são beneficiadas diretamente pelos diversos programas socioassistenciais da 
Safrater. A partir do 2º semestre de 2015, com a ampliação dos cursos no CETECC, mais de 2.500 pessoas serão 
beneficiadas.  
· Além disso, foram gerados nas unidades da Safrater 90 empregos diretos, bem como 275 postos de trabalho 
voluntário.
· Estes são os números mais importantes. Este é o resultado dos programas de ação e promoção social da Casa 
do Caminho, desenvolvidos pela Safrater.
· E tudo isto só está sendo possível graças às contribuições de pessoas generosas, como VOCÊ, que 
continuam acreditando na qualidade e na seriedade do trabalho de promoção social desenvolvido pela Casa 
do Caminho e pela Safrater. Você faz a diferença!   MUITO OBRIGADO!

BALANÇO SOCIAL DA SAFRATER
1º Trimestre de 2015

Os números mais importantes

1) Os demonstrativos acima traduzem os fluxos financeiros 
(receitas, despesas e investimentos), operacionais e não 
operacionais, de janeiro a março de 2015. No consolidado, a 
Safrater arrecadou R$ 1.036.523, entre receitas operacionais 
e não operacionais, e utilizou R$ 981.453 em suas atividades 
operacionais (custeio) e não operacionais (investimentos, 
melhorias, e amortizações).

2) O Resultado Operacional acumulado no 1º trimestre de 2015 
foi superavitário em R$ 8.426, e o Resultado Não Operacional 
foi superavitário em R$ 46.644, totalizando no período um 
superávit financeiro consolidado de R$ 55.070, que reflete 
uma situação de equilíbrio financeiro.

3) As receitas e despesas operacionais referem-se ao custeio 
das atividades-fim (educacionais e socioassistenciais), das 
unidades da Safrater, a saber: manutenção das Obras Sociais 
Tiãozinho (Creche e Núcleo Tiãozinho); manutenção dos 
cursos do CETECC; bem como à manutenção dos cursos e 
programas socioassistenciais oferecidos a moradores das 
comunidades do entorno. No total, cerca de 2.000 pessoas 
foram beneficiadas regularmente, no período, conforme 
Balanço Social abaixo. 

4) As doações em gêneros alimentícios, materiais de higiene e 
limpeza, materiais pedagógicos, equipamentos etc., 

provenientes de doadores diversos, inclusive da Prefeitura, e 
consumidas durante o ano, não foram computadas nem como 
receitas e nem como despesas por não envolverem 
movimentação de recursos financeiros. Representaram, 
todavia, importante contribuição para a manutenção das 
atividades operacionais.

5) As receitas e despesas não operacionais referem-se aos 
recursos obtidos em campanhas, eventos e doações 
especiais e às suas aplicações em investimentos nas obras 
do CETECC e em reformas, melhorias, instalações e 
equipamentos nas unidades da Safrater.  

6) Merecem destaque os investimentos no prosseguimento das 
obras da 2ª etapa do CETECC, no montante de R$ 283.556, 
correspondente à edificação de toda estrutura de concreto e 
parte das obras de alvenaria do edifício principal e do prédio 
em anexo (nova unidade da Casa do Caminho), com área 
total aproximada de 2.000m2. Esses investimentos foram 
financiados com recursos provenientes de doações para o 
CETECC, no valor de R$ 346.331. As obras de acabamento 
encontram-se em andamento e sua conclusão está prevista 
para o final de 2015, a depender da obtenção dos recursos 
complementares necessários. 

NOTAS EXPLICATIVAS

Quase 2.000 pessoas participam semanalmente das atividades socioassistenciais da Safrater. 
Veja os principais atividades e programas desenvolvidos no 1º trimestre de 2015. 
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Entre os dias 30/3 e 2/4 de 
2015 foram realizadas atividades 
na Creche Tiãozinho em come-
moração à Páscoa. 

Os 161 alunos uniram-se para 
assistir às apresentações organi-
zadas pela Direção da Creche e 
realizadas pelas professoras e 
demais voluntários no local. 
Foram momentos de alegria e 
descontração com atividades 
lúdicas e recreativas, mas sem 
perder o intuito de instruir os 
pequenos sobre o real significado 
da Páscoa. 

A l é m  d a  p r e s e n ç a  d o 
coelhinho da Páscoa que, mais 
uma vez, veio trazer lembranci-
nhas e alegrar a criançada, houve 
um teat ro  rea l izado pe las 
professoras, cujo tema foi: “A 
FADA E O COELHO”. A apresen-
tação mostrou que a Páscoa vai 
além dos ovos de chocolate, que 
é uma celebração do nascimento 
de Jesus e que o ovo é um 
símbolo da vida, do seu renas-
cimento. Fazendo assim uma 
reflexão do verdadeiro significado 
da Páscoa na nossa comunidade.

Os alunos puderam interagir 
através de atividades de artes e 
gastronomia. Fazendo a customi-

zação dos personagens da Pás-
coa e enrolando deliciosos briga-
deiros, que fizeram parte do 
delicioso cardápio de guloseimas 
da festa, preparado com tanto 
amor pela equipe responsável.

Segundo a diretora Márcia 
Barriza, o objetivo do evento era 
que os alunos pudessem conhe-
cer o verdadeiro sentido da 
Páscoa e refletir sobre o tema de 

uma maneira mais didática e 
divertida. Explicar o significado 
simbólico do ovo de chocolate em 
nossa cultura. O intuito do evento 
foi alcançado, conseguiu-se 
abordar essa temática dando 
exemplo de boas ações e 
mostrando valores na prática 
durante um momento pascoal de 
descontração e união. 

Páscoa na CRECHE Tiãozinho

A forma como celebramos a Páscoa hoje no 
Brasil tem muitas vertentes, e uma delas foi que 
chegou até nós através da imigração de Alemãs.

Antigamente, na Alemanha, os pais pintavam 
ovos de galinha cozidos com símbolos específicos 
da páscoa para que as crianças os encontrassem.  
Os ovos eram escondidos em diversos locais e em 
muitos deles os coelhos também se escondiam. 
Com a correria e festança, os coelinhos saiam das 
suas tocas  correndo para se abrigarem em outros 
locais. Daí a relação entre coelhos, ovos e Páscoa. 
A partir daí surgiram contos tradicionais em 
diversas culturas sobre os Coelhinhos trazendo 
ovos de Páscoa. 

Páscoa no Brasil
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Durante a semana da Páscoa as educadoras do 
Núcleo Tiãozinho trabalharam com os símbolos da 
Páscoa e seus significados. O principal objetivo foi 
mostrar o verdadeiro sentido cristão da Páscoa. 

Fechando a semana com chave de ouro, na quinta-
feira os alunos do Grupo 2 manhã e Grupo 1 tarde 
apresentaram uma peça sobre a Páscoa com o tema “O 
verdadeiro sentido da Páscoa” em que representaram a 
morte e ressureição de Cristo de uma forma simples e 
bonita. Depois os alunos comeram um gostoso lanche 
com bolos e doces que fez a alegria das crianças, que, 
ao final, ainda receberam lembrancinhas preparadas 
pelos próprios alunos e saquinhos com bombom e balas. 

Seguem algumas fotos do evento.

Núcleo Tiãozinho também comemora 
Páscoa em grande estilo

Foi com muita alegria que os moradores da comunidade de 
Americanópolis receberam a notícia de que o Núcleo passaria a 
oferecer aulas de violão aos sábados pela manhã. E é também 
com imensa satisfação e agradecimento, a todos os 
colaboradores, e particularmente ao nosso professor 
voluntário, Renato Ochando, que iniciamos mais um curso no 
Núcleo Tiãozinho, o Curso de Violão.

O professor Renato além de se disponibilizar a ministrar 
aulas de violão aos sábados para um público bastante 
heterogêneo – com idades entre 14 a 70 anos -  ainda 
conseguiu vários violões em doação, o que já nos permitiu 
iniciar com três turmas. Com isso Renato está tornando 
possível a realização de um sonho de moradores da 
comunidade: aprender a tocar violão.  

Que sejam todos – professor e alunos – muito bem-vindos!

Professor Renato Ochando, ministrando curso de
violão e realizando sonho de moradores
da comunidade.

AULAS DE VIOLÃO
NO NÚCLEO
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Nossa parceira, a Perfecta-Hobart, uma das mais tradicionais 
fabricantes de equipamentos para padaria, realizou em março, nas 
instalações do CETECC, um curso de panificação para funcionários 
do Carrefour. O objetivo do curso foi treinar funcionários do 
Carrefour na confecção de pães e produtos de padaria nos 
equipamentos fabricados pela empresa e instalados na padaria do 
CETECC. 

Empresa parceira desenvolve curso de
panificação nas instalações do CETECC

CETECC conclui instalação da biblioteca 
Foi adquirido com recursos doados pela Gerdau o mobiliário que 

faltava (estantes, mesas e cadeiras) para a finalização da Biblioteca do 
CETECC. Anteriormente já haviam sido instalados as bancadas e os 
computadores. A biblioteca está estruturada para receber até 40 alunos 
simultaneamente. Seus diversos computadores permitirão consultas 
on line, pela internet, aos acervos digitalizados de outras bibliotecas e a 
outras fontes de consulta.  

Estamos agora empenhados na organização do nosso próprio 
acervo de obras de cunho literário, técnico e metodológico, que possa 
proporcionar a educandos e educadores uma alternativa importante e variada de leitura como instrumento de 
ampliação de conhecimentos e de práticas educativas. 

Restaurante do CETECC
ganha novo espaço

Com a liberação, em março, do novo espaço do restaurante, 
o CETECC passou a contar com instalações mais adequadas 
para educandos, educadores, voluntários e funcionários 
fazerem suas refeições. Com a evolução das obras do CETECC 
o refeitório, que funcionava provisoriamente no espaço de 

convivência, pode ser transferido para o novo ambiente, em melhores condições e com capacidade para 
atendimento simultâneo de 160 pessoas, podendo atender até 600 pessoas por período. 

Os vidros das janelas e o mobiliário (mesas e cadeiras) do restaurante foram adquiridos com recursos 
doados pela Ação do Bem Artefacto, tendo como padrinhos Carlos Casagrande e Marcelly Anselmé. 

O PJA - Programa Jovem Aprendiz, que vem sendo 
desenvolvido no CETECC, em parceria com a CAMP, desde 
meados de 2014, concluiu no mês de março mais uma 
turma. Com isso, mais de 200 alunos do PJA já passaram 
pelo CETECC, e boa parte deles já se encontra colocada no 
mercado de trabalho.

Concluída mais uma turma
do Jovem Aprendiz
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Em março as obras da 2ª 

etapa do CETECC evoluíram 

bastante. As obras de alvenaria já 

s e  e n c o n t r a m  e m  f a s e  d e 

finalização, e foram iniciadas a 

pintura, a instalação elétrica e a 

colocação de vidros no andar do 

restaurante. Deu-se início também 

à edificação da escadaria prin-

cipal, localizada entre o edifício 

principal e o anexo da Casa do 

Caminho, e ligando os dois edifí-

cios entre o térreo e o 3º subsolo.  

Se tudo correr a contento e 

não faltar recursos financeiros, a 

expectativa é que até setembro as 

obras do edifício principal estejam 

praticamente concluídas. Nossa 

principal meta e grande desafio 

para 2015 continua sendo a 

conclusão da totalidade das obras 

do conjunto CETECC – CASA DO 

CAMINHO e a consequente 

disponibilização de todos os espa-

ços para uso regular.

À medida que os novos 

espaços forem ficando prontos e 

em condições de uso serão libe-

rados progressivamente para as 

atividades operacionais. O espaço 

do restaurante já foi disponi-

bilizado em março para uso provi-

sório de alunos, educadores, vo-

luntários e funcionários. Até o final 

de junho as novas salas de aula do 

1º e 2º andares deverão também 

ser liberadas para uso. 

As imagens abaixo mostram o 

estágio das obras em meados de 

abri l  de 2015, por diversos 

ângulos.

Quase concluídas obras de alvenaria 
da fase 2 do CETECC. Iniciadas pintura, 
instalação elétrica e colocação de vidros 



Foi concluída em março a estrutura de concreto da nova Casa do 
Caminho, unidade Jabaquara, em anexo ao CETECC. Iniciou-se 
também a edificação da escadaria principal, que ligará os dois edifícios 
entre o térreo e o 3º subsolo.    

Interligada por passarelas e compartilhando alguns espaços comuns 
com o CETECC, a nova unidade da Casa do Caminho terá acesso 
independente pela Rua das Curruíras, e contará com um auditório para 

até 400 pessoas e 6 salas exclusivas para atividades e cursos.  

Se tudo correr bem, em maio estaremos iniciando as obras 
de alvenaria. A expectativa é que até o final do ano a nova 

unidade já esteja concluída e 
e m  f u n c i o n a m e n t o , 
juntamente com todo o 
c o n j u n t o  d o  C E T E C C . 
Vamos torcer e trabalhar 
juntos para que essa meta 
seja atingida. 

Veja ao lado algumas fotos 
das obras.
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Bazar de Usados
Tiãozinho

Coisa boa, a gente doa.

Equipe de voluntárias na sala de triagem do
Breshopping, ao lado da Casa do Caminho.

Sabe aquelas roupas que
você não usa mais?...

...Doe para o Tiãozinho e dê
um futuro feliz a elas!

O Boletim Informativo “Notícias do Tiãozinho” é uma publicação conjunta da Diretoria de Comunicação e Divulgação do 
GECC - Grupo Espírita Casa do Caminho e da SAFRATER - Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho, ambas 
sediadas à Rua Estado de Israel nº 59, Vila Clementino, São Paulo – SP – CEP 04022-000, Fone 5084.9058. Este informativo foi 
produzido gratuitamente por voluntários. As edições anteriores do Boletim Informativo podem ser acessadas, em meio  
eletrônico, na seção “notícias” do site www.tiaozinho.org.br.

Notícias do TIÃOZINHO

Informações sobre doações e trabalho voluntário
Para doações ou para mais informações sobre trabalho voluntário ou  atividades da Casa do Caminho e da 

Safrater, contate-nos pelos telefones: 5084.9058 (Safrater - Obras Sociais Tiãozinho); 2348-2230 (Casa 
do Caminho); ou pelos e-mail: queroajudar@tiaozinho.org.br ou pelo site:  www.tiaozinho.org.br.

Prosseguem em ritmo acelerado obras da nova unidade
da Casa do Caminho. Concluída estrutura de concreto 


