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Conta-se que um antropólogo, que estudava os 
usos e costumes de uma tribo africana, resolveu 
fazer um teste com crianças da tribo. Ele colocou um 
cesto com frutas junto a uma árvore e disse para as 
crianças que a primeira que chegasse à árvore 
ganharia todas as frutas. As crianças posicionaram-
se e, dado o sinal, deram-se as mãos e saíram todas 
ao mesmo tempo e chegaram juntas à árvore. Então 
sentaram-se, repartiram as frutas e celebraram a 
conquista. O antropólogo, admirado, quis entender 
porque elas haviam agido dessa forma, sabendo que 
uma delas poderia ter ganho todas as frutas para si. E 
elas explicaram: “Ubuntu! Como poderia um de nós 
ficar feliz se todos os outros estivessem tristes?”

Essa pequena história ilustra a natureza da 
filosofia Ubuntu. O Ubuntu é um sistema de crenças, 
uma ética do coletivo, uma filosofia espiritual 
humanista do sul da África, baseada no altruísmo, na 
fraternidade, na cooperação, na solidariedade, na 
compaixão, na generosidade, na empatia, no 
compromisso comunitário.

A filosofia Ubuntu encontra-se alinhada com os 
princípios básicos que regem o cristianismo, cuja 
essência encontra-se resumida na lei do amor 
preconizada por Jesus: “amar a Deus acima de todas 
as coisas e ao próximo como a ti mesmo” 
(Mt 22: 37-39). 

Isto não obstante, em nossa sociedade ocidental 
capitalista, dita “civilizada” e cristã, ainda prevalecem 
os princípios do individualismo e do egoísmo 

exacerbados. Ainda predominam entre nós a 
competição predatória e o interesse pessoal, em 
detrimento dos interesses da coletividade. Valores 
morais e virtudes como humildade, generosidade, 
compaixão, benevolência e altruísmo, conquanto 
façam parte de nossa retórica cristã, ainda 
permanecem distantes de nossa prática diária. Aos 
princípios de cooperação, de empatia, de soli-
dariedade, de cordialidade e de respeito costuma-
mos associar a ideia de fraqueza, de debilidade, de 
falta de ousadia, de desleixo, de submissão, de 
desinteresse... 

Para Nelson Mandela ─ o mais importante líder da 
África Negra, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, e 
pai da moderna nação sul-africana ─ “O UBUNTU 
não significa que uma pessoa não se preocupe com o 
seu progresso pessoal. A questão é: o meu progresso 
pessoal está ao serviço do progresso da minha 
comunidade? Isso é o mais importante na vida..." 

Infelizmente, a despeito do nosso proverbial 
racionalismo, ainda não percebemos que somos 
todos interdependentes, que estamos interconec-
tados uns com os outros, que fora do grupo não 
sobreviveremos, que fora do coletivo não há futuro, 
que é impossível sermos felizes sozinhos...   

Certamente, temos ainda algo de muito 
importante a aprender com nossos irmãos africanos: 
Ubuntu ─ “Eu sou porque nós somos” ou, dito de 
outra forma, “Eu só existo porque nós existimos”. 

UBUNTU
“Eu sou porque nós somos!”

"Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, 

mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe."
Clarice Lispector
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766 - A vida social está na 

Natureza?

       ─ Certamente. Deus fez o 

homem para viver em sociedade. 

Deus não deu inutilmente ao homem 

a palavra e todas as outras fa-

culdades necessárias à vida de 

relação.

767 - O isolamento absoluto é 

contrário a lei natural?

       ─ Sim, visto que os homens 

procuram a sociedade por instinto e 

devem todos concorrer para o 

progresso, ajudando-se mutuamente.

768 - O homem, ao buscar a 

sociedade, obedece apenas a 

um sentimento pessoal ou há 

também nesse sentimento uma 

finalidade providencial, de 

ordem geral?

       ─ O homem deve progredir. 

Sozinho, ele não o pode fazer porque 

não possui todas as faculdades; 

precisa do contato dos outros 

homens. No isolamento, ele se 

embrutece e se debilita.

Comentário de Kardec: Nenhum 

homem dispõe de faculdades 

completas e é pela união social que 

eles se completam uns aos outros, 

para assegurarem o seu próprio bem-

estar e progredirem. Eis porque, 

tendo necessidade uns dos outros, 

são feitos para viver em sociedade e 

não isolados.

(O Livro dos Espíritos, Cap. VII, Lei 

de Sociedade. Por Allan Kardec,  tradução 

de José Herculano Pires)

A alimentação é a prioridade 

máxima para a preservação da vida, 

uma necessidade básica do ser 

humano. O ato de alimentar-se, 

conquanto possa parecer trivial, 

envolve uma multiplicidade de fatores 

que influenciam a formação da 

personalidade e a qualidade de vida 

das pessoas.

 Numa organização educacional 

todos os seus ambientes e atividades 

devem contribuir para o processo de 

aprendizagem. Essa máxima vale 

também para a alimentação. Como se 

sabe a criança bem alimentada 

mostra mais disposição para o 

aprendizado e desenvolve melhor 

sua capacidade cognitiva.   

   Mas não é só isso. O cuidado 

com a alimentação da criança e do 

adolescente deve ser ainda mais 

abrangente. Não basta uma alimen-

tação de qualidade e balanceada com 

os nutrientes necessários e oferecida 

em quantidade adequada e no tempo 

certo, voltada ao desenvolvimento 

físico e cognitivo do educando. A 

educação alimentar é mais do que 

isso. Ela deve contribuir para de-

senvolver não apenas hábitos alimen-

tares saudáveis, mas também atitu-

des e posturas comportamentais 

dignas e respeitosas durante as 

refeições. 

Nesse sentido, é importante 

considerar que a alimentação é um 

momento de socialização e de 

convivência que fortalece os laços 

comunitários. Ela deve contribuir para 

que o educando evite desperdícios e 

desenvolva o senso de gratidão pelo 

alimento recebido, tendo em vista os 

inúmeros fatores mobilizados ─ 

ambientais, tecnológicos, eco-

nômicos e humanos. 

É necessário também que o 

educando transforme a alimentação 

num evento agradável e harmonioso, 

e não num ato mecânico de ingestão 

de alimentos para aplacar a fome. 

É igualmente importante o de-

senvolvimento do autoconheci-mento 

e da autoestima para que o educando 

perceba os malefícios da obesidade e 

dos transtornos alimentares, como é 

o caso da anorexia e da bulimia. 

É necessário, enfim, desenvolver 

uma cultura alimentar que com-

preenda tanto a educação alimentar e 

nutricional básica, como também os 

modos e procedimentos a serem 

observados durante as refeições 

visando desenvolver hábitos alimen-

tares e comportamentais saudáveis. 

Nas Obras Sociais Tiãozinho ─ 

as obras sociais da Casa do Caminho 

(Creche Tiãozinho, Núcleo Tiãozinho 

e CETECC) ─ alimentação é coisa 

séria e faz parte do processo edu-

MENSAGEM ESPIRITUAL

NECESSIDADE DA 
VIDA SOCIAL

A ALIMENTAÇÃO
NAS OBRAS SOCIAIS TIÃOZINHO

É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO
EDUCACIONAL E CULTURAL
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A alimentação é a prioridade 

máxima para a preservação da vida, 

uma necessidade básica do ser 

humano. O ato de alimentar-se, 

conquanto possa parecer trivial, 

envolve uma multiplicidade de fatores 

que influenciam a formação da 

personalidade e a qualidade de vida 

das pessoas.

 Numa organização educacional 

todos os seus ambientes e atividades 

devem contribuir para o processo de 

aprendizagem. Essa máxima vale 

também para a alimentação. Como se 

sabe a criança bem alimentada 

mostra mais disposição para o 

aprendizado e desenvolve melhor sua 

capacidade cognitiva.   

   Mas não é só isso. O cuidado 

com a alimentação da criança e do 

adolescente deve ser ainda mais 

abrangente. Não basta uma alimen-

tação de qualidade e balanceada com 

os nutrientes necessários e oferecida 

CRECHE TIÃOZINHO

NÚCLEO TIÃOZINHO

CETECC
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Almoço
beneficente
no CETECC
reuniu quase 600 pessoas
 O almoço benecente luso-brasileiro, realizado no 
CETECC no dia 30 de Agosto, foi um tremendo sucesso em 
todos os sentidos. Em atenção ao nosso convite, quase 
600 pessoas compareceram prestigiando o evento e 
puderam saborear os pratos deliciosos preparados com 
muito carinho e esmero na nossa cozinha por uma equipe 
de cozinheiros e de auxiliares voluntários de boa vontade. 
Além da comida típica e dos doces variados deliciosos, 
tivemos também o já tradicional e animado bingo 
benecente com o sorteio de bons prêmios e brindes para 
os participantes. Durante o evento os convidados 
aproveitaram para visitar as obras do CETECC e as futuras 
instalações da nova Casa do Caminho, unidade 
Jabaquara, podendo constatar o estágio avançado do 
projeto e avaliar in loco o impacto social e espiritual de 
mais uma conquista da comunidade Casa do Caminho.     
 Com uma arrecadação bruta de R$ 41.424,30 e um 
resultado líquido de R$32.790,71, o evento transformou-

se no nosso melhor almoço, cujo resultado foi utilizado 
integralmente no prosseguimento das obras da nova 
unidade da Casa do Caminho, em anexo ao CETECC. 
 E já estamos nos preparando para nosso próximo 
almoço benecente “Al Mare”, com bingo, programado 
para o dia 08 de novembro, no CETECC, com o seguinte 
cardápio: moqueca de salmão, risoto de camarão, 
estrogonofe de frango completo, saladas variadas, 
cuscuz marroquino, entre outras iguarias. Aguardem!!!
 Aproveitamos para agradecer a generosidade do sr. 
Moacir Veiga, proprietário da DAMM Produtos 
Alimentícios, que nos doou a totalidade do bacalhau, 
dos bolinhos de bacalhau, do azeite e azeitonas utilizados 
no almoço, e ainda nos ajudou no preparo dos alimentos 
que é sua especialidade. Agradecemos também a todos 
que, direta ou indiretamente, contribuíram para o 
sucesso do evento.
 Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe!!!
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 O Projeto Abraço é uma organização não gover-
namental, sem ns lucrativos, com atuação na área de 
assistência social, com todas as ações realizadas através 
do trabalho de voluntários. Promove eventos e 
campanhas para captar recursos na sociedade, re-
vertendo-os em projetos de melhoria para entidades 
assistenciais e comunidades carentes em todo território 
nacional. O trabalho benecia crianças, jovens, adultos e 
idosos. 
 Os recursos são captados por intermédio da 
organização de eventos temáticos com o objetivo de 
reunir famílias e amigos, fazendo da diversão uma boa 
ação. A equipe do Projeto Abraço sempre levantou a 
bandeira do fazer da diversão uma boa ação, pois sempre 
acreditou que para fazer a diferença na vida das pessoas é 
preciso primeiro começar com muita alegria.
 Neste ano, como em anos anteriores, o principal 
evento do projeto foi a Abraçolândia 2015, com o tema 
Heróis do Abraço, um grande evento social realizado na 
Associação Portuguesa de Desportos, no dia 18 de julho.  
A Safrater teve a honra de ser convidada a participar do 
evento com a barraca Tiãozinho de alimentos e foi 
escolhida como a principal entidade a ser beneciada 

recebendo uma doação de R$ 50.000,00 a ser aplicada na 
instalação do piso de concreto do Auditório Casa do 
Caminho e obras relacionadas à infraestrutura do piso 
(nivelamento e compactação do solo e instalações 
hidráulicas), no CETECC.
 A cerimônia de entrega de resultados do Abraçolandia 
2015 e   formalização das doações aconteceu no dia 22 de 
setembro, no Espaço Hakka de Eventos, com a presença da 
diretoria do Projeto Abraço, de representantes das 
entidades beneciadas e dos patrocinadores, e das 
equipes de voluntários responsáveis pelo sucesso do 
evento. Ao nal do evento, tivemos a presença do DJ 
Domenico Gatto e do Robotron fechando a comemoração 
do resultado com uma grande festa.
 Agradecemos aos amigos do Projeto Abraço pela 
generosa doação e também pela oportunidade de 
participarmos de um evento tão importante e tão bem 
organizado, abrindo uma nova frente de ação e de 
aprendizado para a Safrater. Um grande e fraternal abraço 
no coração de vocês e que Deus os abençoe!!!
 A seguir fotos do evento e da cerimônia de entrega de 
resultados.

Abraçolândia abraça o projeto
CETECC e doa recursos financeiros

para o auditório “Casa do Caminho”
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Prosseguem as obras de acabamento
da fase 2 do CETECC e da nova unidade

da Casa do Caminho, em anexo ao CETECC
Em agosto e setembro as obras 

da 2ª etapa do CETECC e da nova 

unidade da Casa do Caminho 

continuaram evoluindo. Com a con-

clusão da estrutura de concreto e da 

alvenaria, o foco agora é na pintura 

interna e externa dos edifícios, nas 

instalações elétricas, hidráulicas e 

dos sanitários, na colocação dos 

vidros, no polimento de pisos etc. Três 

andares já foram entregues e estão 

em funcionamento com atividades 

norma is .  Os  demais  andares 

encontram-se em processo de 

acabamento.    

Em resumo, embora as obras 

encontrem-se em estágio avançado 

de execução, temos ainda um bom 

caminho a percorrer até a conclusão 

do projeto. O andamento das obras 

de acabamento evoluirá de acordo 

com a disponibilidade de recursos, o 

que dependerá do recebimento de 

doações e/ou da realização de novas 

parcerias. 

De acordo com o cronograma 

ajustado da obra, se tudo correr a 

contento e não faltarem recursos 

financeiros, a expectativa é que o 

projeto CETECC ─ compreendendo a 

escola profissionalizante e a nova 

unidade da Casa do Caminho ─ 

esteja concluído até o final de 2015 e 

início de 2016, com a consequente 

disponibilização dos espaços para 

uso regular no 1º trimestre de 2016.  

Vamos torcer e trabalhar juntos 

para que essa meta seja atingida. 

Com paciência, determinação e muito 

trabalho chegaremos lá. 

As imagens a seguir permitem a 

visualização, por diversos ângulos, 

do estágio do projeto CETECC/CASA 

DO CAMINHO, no final de setembro 

de 2015. 
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 A 2ª etapa das obras do CETECC – CASA DO 
CAMINHO  encontra-se em andamento. Veja a seguir 
como você e sua empresa podem contribuir para o 
prosseguimento e a conclusão do Projeto, beneficiando 
assim centenas de crianças, adolescentes e jovens. 
· Fazendo uma doação de qualquer valor, em nome 
do CETECC, na livraria da Casa do Caminho ou 
mediante depósito nas contas da SAFRATER: no 
BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 1815-5, CONTA 
CORRENTE Nº 401.959-8; ou no BRADESCO, 
AGÊNCIA Nº 420, CONTA CORRENTE Nº 33.950-4.
· Doando materiais de construção mediante contato 
direto no CETECC, com os engenheiros responsáveis 
pela obra, na Rua das Guassatungas, 222, Jabaquara, 
São Paulo – Fone: 5011-1950; ou entrando em contato 
com a secretaria da Safrater na Rua Estado de Israel, 
59 – Vila Clementino, São Paulo – Fone 5084.5098. 
· Inscrevendo-se na campanha “CETECC – EU 
AJUDO A CONCLUIR”, contribuindo com qualquer 

quantia. 
 Para cadastrar-se como doador na campanha 
“CETECC – EU AJUDO A CONCLUIR”, basta 
preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo para a 
Safrater – Sociedade de Amparo Fraterno Casa do 
Caminho, na Rua Estado de Israel, 59 – CEP 04022-
000, São Paulo – SP. Você receberá mensalmente um 
boleto bancário para efetuar sua contribuição conforme 
sua opção, juntamente com material institucional de 
divulgação da Safrater e do CETECC, para 
acompanhamento da obra e das atividades da 
entidade. A inscrição não gera qualquer tipo de 
compromisso formal ou responsabilidade legal do 
doador, podendo ser suspensa a qualquer tempo, sem 
prévio aviso, se assim o desejar.
 A S  D O A Ç Õ E S  C O R P O R AT I VA S  ( D E  
EMPRESAS) PODEM SER DEDUZIDAS DO 
IMPOSTO DE RENDA.

R$                                        ( 

“CETECC, EU AJUDO A CONCLUIR”
Veja como você pode contribuir para a conclusão

da 2ª etapa do CETECC – CASA DO CAMINHO

) 

( ) 

CETECC - EU AJUDO A CONCLUIR
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Bazar de Usados
Tiãozinho

Coisa boa, a gente doa.
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.

Breshopping Tiãozinho,
ao lado da Casa do Caminho

 Os produtos e artigos usados doados na 
Casa do Caminho são triados e vendidos a preços 
muito baixos no Breshopping Tiãozinho. A renda 
gerada já é suficiente para a manuten-ção de 25% 
das crianças e adolescentes atendidos diariamente 
nas Obras Sociais Tiãozinho e no CETECC. E essa 
receita vem assumindo papel cada vez mais 
importante para a manutenção da entidade.
 Agradecemos as doações de roupas e de 
outros artigos para o Breshopping Tiãozinho
Agradecemos às pessoas generosas que enviam 

para a Casa do Caminho e para a Safrater suas 
doações de produtos, artigos e objetos usados. 
Esses produtos são encaminha-dos ao Breshopping 
Tiãozinho, ao lado da Casa do Caminho e na Creche 
Tiãozinho, e geram renda. Essa renda é destinada à 
manutenção das crianças e adolescentes da Creche, 
do Núcleo Tiãozinho 1 e 2 e jovens do CETECC.
 Agradecemos também às equipes de 
trabalhadores voluntários responsáveis pela triagem 
e organização desses produtos, o que fazem com 
muita dedicação e carinho.

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

Receita com venda de artigos usados no 
Breshoping Tiãozinho responde pela 

manutenção de 170 das já quase 1.000 crianças, 
adolescentes e jovens das Obras Sociais 

Tiãozinho e do CETECC


