Histórico sobre a criação da
Seak - Sociedade Espírita Allan Kardec
Como participantes do Centro Espírita Amor e Caridade de Pontal-SP, há alguns anos,
sentíamos a necessidade de implantação de uma atividade assistencial, que tivesse como
prioridade a criança.

EVANGELIZAÇÃO NA SOCIEDADE ESPÍRITA AMOR E CARIDADE
Em Outubro de 1.988, visitamos as cidades de Pitangueiras e de Sertãozinho, em busca
do conhecimento acerca das atividades que realizavam, ou seja, a distribuição de sopa e a
Evangelização Espírita Infanto-Juvenil.
Em novembro do mesmo ano, com muito entusiasmo, nos reunimos e decidimos que a
área a ser atendida em nossa cidade seria o Parque São Pedro, por se tratar de um dos bairros
mais carentes. Entramos em contato com o Prefeito em exercício na época, solicitando um local
no bairro, para que o trabalho fosse realizado. Este por sua vez cedeu-nos gentilmente as
dependências da Creche Municipal, e assim teve início a Sopa Fraterna, aos sábados à tarde.

No começo o preparo da sopa era feito na cozinha da creche, enquanto no pátio era
realizada a Evangelização. Após algum tempo, devido algumas modificações, o preparo passou
a ser feito na cozinha do Centro Espírita Amor e Caridade, sendo transferida em seguida para a
Creche Municipal do bairro, a sopa era servida às 15:00 horas e na seqüência ministradas as
aulas de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil.

Depois de alguns meses de trabalho, uma das colaboradoras que auxiliava através de
doações, sugeriu a realização de uma comemoração de Natal, servindo um almoço e
distribuindo presentes às crianças, idéia que foi aceita com entusiasmo e praticada a partir de
dezembro de 1989.
À medida que os laços de amizade entre os moradores do bairro e os colaboradores da
sopa foram se estreitando, foi possível conhecer melhor as carências existentes entre aquelas
famílias, quais sejam:
a) A desnutrição das crianças, devido à precariedade dos recursos básicos necessários
à sobrevivência;
b) A desorientação e a falta de acesso das pessoas e famílias sobre assuntos ligados à
educação, higiene, saúde, trabalho, etc.
Diante desse quadro, surgiu a necessidade de melhorar o trabalho. Foi então que, em agosto
de 1991, entramos em contato com a proprietária do loteamento do bairro e adquirimos um lote
de 475 m2, com o objetivo de construir a sede de uma Sociedade Espírita, de caráter
filantrópico, dando assim continuidade à Sopa Fraterna e aumentando o atendimento nos
diversos setores do Serviço Assistencial.

Fundação
Fundada em 16 de fevereiro de 1992, a SEAK - Sociedade Espírita Allan Kardec, é uma
Entidade beneficente, de caráter filantrópico, regida por um Estatuto, dirigida por uma Diretoria
eleita, e tem no Artigo 2.º de seu Estatuto a sua finalidade: Promover a assistência moral,
material e espiritual a menores e adultos, desenvolvendo atividades de educação, saúde,
esporte, lazer e trabalho, na medida de suas disponibilidades, dedicando-se ao estudo e à
prática do Espiritismo.

