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Mensagem Espiritual

Em Favor de Você Mesmo
Foto: Imagem gratuita do Pixabay

Aprenda a ceder em favor de muitos, para que
alguns intercedam em seu benefício nas situações
desagradáveis.
*
Ajude sem exigência para que outro o auxilie, sem
reclamações.
*
Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar; dê
ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão
livremente quanto você.
*
Guarde cuidado no modo de exprimir-se; em várias
ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras.
*
Refira-se a você o menos possível; colabore fraternalmente nas alegrias do próximo.
*
Evite a verbosidade avassalante; quem conversa sem
intermitências, cansa ao que ouve.
*
Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se
preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de
vez que todo bem procede originariamente de Deus.
*
Interprete o adversário como portador de equilíbrio;
se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos
erros.
*

Discuta com serenidade; o opositor tem direitos
iguais aos seus.
*
Se você considerar excessivamente as críticas do
inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a
que se precipitou.
*
Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos; não intente o que o próprio
Cristo ainda não conseguiu.
*
Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você
e, em seguida, nos outros, sem violência e sem ódio.
*
Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra
da indignação, examine-a, com um sorriso silencioso,
estude-lhe o processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno da vida.
*
Ampare fraternalmente o invejoso; o despeito é
indisfarçável homenagem ao mérito e, pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e
sofre.
*
Habitue-se à serenidade e à fortaleza, nos círculos da
luta humana; sem essas conquistas, dificilmente sairá
você do vaivém das reencarnações inferiores.
***
(Francisco Cândido Xavier. Do livro “Agenda Cristã”,
ditado pelo Espírito André Luiz)
2

www.tiaozinho.org.br

Creche: é hora de aprender brincando

Fotos: Creche

A

Creche Tiãozinho considera que brincar pois é por meio dele que elas entram em coné essencial à vida e ao desenvolvimento tato com texturas, temperaturas e gostos, além
integral da criança. “Procuramos proporcionar de cuidados com a alimentação e o corpo”,
declara a diretora da Creche.
O projeto, que acontece às quartasfeiras com as turmas do Mini Grupo
II, tem uma hora de duração.
Roda de Conversa
Outra ação importante do professor
é o estímulo da linguagem verbal por
meio de contação de histórias, roda
de músicas e roda de conversa. A
ideia, diz Ivone, é compreender a

Momento de atividades das crianças

nos espaços da Creche brincadeiras que estimulam a aprendizagem e a interação entre os
adultos e as crianças”, explica Ivone, diretora
da Creche.
Segundo ela, a simultaneidade do brincar e do
aprender pede espaços e rotina planejados para
proporcionar multiplicidade de experiências e
Roda de conversa com objetos: são espaços
contato com todas as linguagens, sem nunca diferenciados, convidativos e contextualizados onde
deixar de lado os cuidados com a segurança e
as crianças brincam de faz de conta
saúde da criança.
“É em um ambiente de aprendizagem que necessidade que a criança tem de reproduzir
as crianças vão se socializar e ganhar autono- gestos e falas, valorizando sempre a expressão
mia”, garante Ivone.
individual de cada um.
Os trabalhos da Creche no primeiro bimestre
têm foco na adaptação das crianças. Para isso
são proporcionados a elas espaços acolhedores
e prazerosos para que se sintam seguras.
As atividades envolvem o projeto “Saúde
SAFRATER”, sob a orientação do professor
Orlando.
O objetivo desse projeto é propiciar experiências com corpo e movimento das crianças,
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Fotos: Núcleo

Vida saudável é o tema do Núcleo

A graciosidade das meninas do ballet; no alto, crianças na hora do almoço e treinando capoeira

O

Núcleo Tiãozinho começou o ano letivo
a todo vapor. Nesse ano, o tema do
projeto pedagógico a ser trabalhado com os
alunos é “Vida Saudável”, baseado no tripé
alimentação, atividade física e higiene pessoal.
“Destacamos a importância de termos uma
vida saudável desde a infância para sermos
adultos conscientes”, ressaltou Lucilene, diretora do Núcleo.

Em fevereiro, as atividades também foram
iniciadas, como as oficinas de capoeira , ballet
e xadrez, além dos treinos de futebol dos
meninos (às segundas, terças e quintas-feiras)
e das meninas (às quartas-feiras). Esses treinos
são realizados das 17h às 19h.
“Os alunos estão muito empolgados com
o retorno das atividades e das oficinas”, diz
Lucilene.
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Sarau de Carnaval no CETECC

C

Fotos: CETECC

omo eram os carnavais
nos tempos antigos?
Como são apresentados hoje,
com suas músicas, danças,
temas de escolas relacionados
com a atualidade?
Esses questionamentos
fizeram parte do Sarau de
Carnaval organizado pelo
CETECC (Centro Educacional e
Tecnológico Casa do Caminho),
no dia 22 de fevereiro.
O Sarau de Carnaval teve
a presença do músico e voluntário Ricardo, que passou
aos alunos o que significa um
“sarau” e de que forma ele
pode ser realizado.
Antes da apresentação do
músico, os alunos fizeram algumas representações com o
tema “Carnaval”.
“Todos os grupos se apresentaram e puderam fazer
uma análise de como o tema
se relaciona com eles mesmos
e como afeta o seu dia a dia”,
explica Tatiane, diretora do
CETECC.
Segundo ela, ficou claro para
Sarau de Carnaval teve músicas e representações

os usuários que esse projeto teve um papel de
integração e comunicação no início do curso.
Filme para iniciar o ano letivo
O CETECC iniciou as atividades pedagógicas
com a exibição do filme “Estrelas Além do
Tempo”, a fim de fazer os alunos refletirem sobre os desafios que a vida pode proporcionar
e seus momentos de fracassos e superação.

Alunos assistem ao filme Estrelas Além do Tempo
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Fotos: Viga P. Engenharia/ Divulgação

As obras da 4a etapa do Projeto
CETECC avançam lentamente

Na foto, formas são colocadas para a concretagem do mezanino

À

medida que os recursos vão sendo
disponibilizados pelos contribuintes da
SAFRATER e da Casa do Caminho, as obras da
4a e última fase do CETECC avançam lentamente.
As obras são de extrema importância para as
obras sociais da SAFRATER, pois o complexo
do CETECC passará a contar com mais vagas de
estacionamento, Brechó, área de convivência
com cafeteria e livraria.
O CETECC prepara os alunos para o mercado
de trabalho por meio do Jovem Aprendiz ou
requalifica profissionais que perderam lugar
no mercado em função da baixa qualificação.
Seu público-alvo são pessoas de 15 a 59 anos
de idade.
A escola profissionalizante também atende
moradores da comunidade das redondezas
durante a semana e em cursos livres aos
sábados.

A SAFRATERA e a Casa do Caminho agradecem
os que já contribuem com o projeto e convidam outros colaboradores a começarem a
ajudar para a conclusão da obra, prevista para
meados de 2018.
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Projeto CETECC - Casa do Caminho

O

objetivo é concluir o Projeto CETECC - Casa do Caminho. A SAFRATER e a Casa buscam
recursos junto aos nossos colaboradores para tocar a 4a etapa das obras e finalizar o
projeto. A obra social vai beneficiar centenas de jovens em cursos profissionalizantes. Sua
ajuda é muito importante! Veja como ajudar:
1) Fazer doação de qualquer valor, em nome do CETECC, na livraria da Casa do Caminho ou mediante
depósito nas contas da SAFRATER:
• Bradesco: Agência: 420 / Conta Corrente 33.950-4
• Banco do Brasil: Agência: 0300-X / Conta Corrente: 401.959-8
2) Doar materiais de construção mediante contato direto no CETECC com os engenheiros responsáveis pela
obra ou entrar em contato com a secretaria da SAFRATER:
• CETECC: Rua das Guassatungas, 222 - Jabaquara. Fones: 5670-1950 e 5011-1950.
• SAFRATER: Rua Estado de Israel, 59, Vila Clementino. CEP: 04022-000 - Fone: 5084-9058.
3) Inscrever-se na campanha “CETECC - EU AJUDO A CONCLUIR”, contribuindo com qualquer quantia. Para
cadastrar-se como doador, basta preencher o formulário abaixo e encaminhá-lo à SAFRATER (Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho). Você receberá todo mês um boleto bancário para efetuar sua contribuição
conforme sua opção, juntamente com o 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 momento, com prévio aviso
(ligue para 5084-9058). O aviso é importante para que a entidade não pague taxas a mais pela emissão e cancelamento do boleto. As doações de empresas podem ser deduzidas do Imposto de Renda.

7

www.tiaozinho.org.br

Foto: Divulgação

Suas compras no Breshopping
Impossível perder!

No Breshopping, você encontra vários opções de
calças jeans e outros modelos

S

apatos, roupas, acessórios, peças de
decoração e utensílios de cozinha são
alguns dos produtos que você encontra no
Breshopping Tiãozinho, ao lado da Casa do
Caminho. Todos os itens são fruto de doações
e passam por uma triagem, antes de serem
colocados à venda.
A renda das vendas no Breshopping é revertida
para as Obras Sociais Tiãozinho, que são: Creche, Núcleo e os cursos profissionalizantes do
CETECC, da SAFRATER. Ao adquirir produtos
no Breshopping, você colabora para manter
a instituição.
Você também pode doar peças, roupas e
calçados que não queira mais. Para isso, leve
a sua doação até o Breshopping ou à Casa do
Caminho.
• Casa do Caminho: Rua Estado de Israel, 59.
• Breshopping: Rua Estado de Israel, 73.

PREÇO DOS CONVITES:
✓ Convite antecipado: R$ 55,00
✓ Convite na porta: R$ 65,00
✓ Crianças de 8 a 10 anos: R$ 25,00
✓ Crianças até 7 anos não pagam.

A SAFRATER e a Casa do Caminho contam
com a sua ajuda sempre!

Notícias do Tiãozinho - EXPEDIENTE

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, 59, na Vila Clementino, em São Paulo (SP) - CEP: 04022-000 - Fone: (11) 5084-9058. Este informativo foi produzido
gratuitamente por voluntários. As edições anteriores dos Boletins Informativos podem ser acessadas, em meio eletrônico, na
seção Notícias do site www.tiaozinho.org.br
Jornalista responsável: Claudia Varella (Mtb: 21.596)
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