
 

GEABEM realiza Seminário da Família 

 
 

Elydia/GEABEM 

 

No sábado, 14 de maio de 2016, foi realizado no Grupo Espírita Adolfo Bezerra de 

Menezes o primeiro seminário da família, realizado pelo Núcleo da Família em 

conjunto com os Departamentos da Infância e Juventude, de Pais, de Idosos, de Ação e 

Promoção Social e Grupo de Artes Alta Freqüência. 

 

A abertura do evento se deu com bela apresentação musical das crianças que são 

participantes da evangelização da casa, seguida da exposição de Adhemar Chúfalo que 

tratou do tema “A educação integral do ser e seus reflexos na dinâmica familiar”. 

Já no período da tarde o seminário seguiu com três painéis que tratavam dos temas “ A 

tecnologia e seus desafios nas relações familiares”; “A educação e os reflexos na 

dinâmica familiar” e “Os reflexos da educação do ser nos contextos de crise”. Na 

abertura das atividades da tarde foi lida uma comunicação psicografada na Casa que 

abordava os temas do seminário para reflexão de todos. Entre os painéis houve a 

apresentação de uma peça do grupo Alta Freqüência abordando um foco de crise no 

ambiente familiar: a escolha pelos filhos dos caminhos profissionais divergentes das 

projeções e desejos dos pais. 

 

Cada um dos painéis contou com a participação na mesa de representantes dos jovens, 

do grupo de pais e de idosos. Todos os componentes tiveram tempo  para abordar algum 

aspecto dentro do tema proposto. Todos os participantes puderam fazer perguntas, 

colocações sobre as exposições ou sobre outros pontos ligados ao tema. 

 

O seminário foi encerrado pelo grupo de jovens que cantou músicas relacionadas à 

família.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GEABEM recebe doação de brinquedos de escola pública Rita/Geabem O Grupo 

Espírita Adolfo Bezerra de Menezes - GEABEM de Palmas recebeu nesta quarta feira a 

visita de Paula Mascarenhas Mota e Felipe Mendes de Jesus, alunos do 1º e 2º anos do 

Colégio Estadual São José, acompanhados do coordenador Jarbas da Silva Dias. Na 

oportunidade da visita eles puderam conhecer a Instituição e entregaram duas caixas de 

brinquedos arrecadados em uma ação esportiva desenvolvida pela escola denominada 

“Jogos Interclasse”, que tem por objetivo a integração e socialização dos alunos através 

do esporte e ajudar a levar a alegria às crianças através de arrecadação de brinquedos. 

Os alunos que participaram dos jogos foram convidados a doar brinquedos para 

crianças. Para a aluna Paula Mascarenhas Mota “Foi uma oportunidade de conhecer 

uma instituição Espírita e as atividades que são desenvolvidas na Casa”. O Coordenador 

Jarbas falou “Esta ação é um incentivo aos jovens para o exercício a solidariedade, a 

escola todo ano desenvolve esta ação procurando dar sua parcela de colaboração para as 

instituições que desenvolvem trabalhos que beneficiam a comunidade carente”. A 

presidente da Instituição Rita Maria Maciel Teixeira de Oliveira agradeceu a 

colaboração e apresentou aos representantes do Colégio Estadual São José, as atividades 

desenvolvidas na Casa através do Departamento de Assistência e Promoção Social 

Espírita – DAPSE: confecção de enxovais para bebes recém nascidos, bazar realizado 

no Jardim Taquari e na sede do Grupo, doações de kilts de vestuários e cestas básicas 

para famílias carentes, incentivando ainda os jovens a dar continuidade nas ações em 

favor do próximo. 


