
DOAÇÃO

Você pode ajudar 
neste tr imestre 
com: Sabão em 
Barra - Sabão em 
Pó - Sabonete 
Líquido - Papel 

interfolha - Papel guardanapo - 
Copo Descartável - Papeis 
diversos para oficina de origami 
e artesanato.

InformativoQuem somos? 
A Associação Lar Menino 
J e s u s e s u a u n i d a d e 
executora Centro Comunitário 
Dom Jorge é uma obra da 
Diocese de Santo André que 
h á 6 0 a n o s , a t e n d e 
diariamente 90 crianças em 
estado de vulnerabilidade, no 
cont ra turno escolar, no 
Parque João Ramalho em 
Santo André.
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2014Cupom Fiscal 
Sabia que seu cupom fiscal pode ser 

transformado em arte, cultura e 
projetos sociais para nossas 

crianças?  
Se você é comerciante, pode nos 
ajudar colocando uma caixinha da 

nossa instituição no seu 
estabelecimento e arrecadar os 

cupons sem CPF. 
Agora, se você é consumidor é mais 

fácil ainda. 
Baixe o aplicativo cupong.me no seu 

celular, selecione a instituição 
Associação Lar Menino Jesus, digite 

os dados do seu cupom e pronto! 
Mas lembre-se: os cupons tem 
validade mensal. Você não vai 

demorar né!?  

Para saber mais acesse: 
almj.com.br ou ligue: 4472-4455.

Campanha 
da Bailarina 

 A Associação 
L a r M e n i n o 
Jesus está com 
uma campanha 

online de arrecadação para 
que as crianças tenham uma 
sala de Ballet e dança. Para 
contribuir é só acessar o site:       
www.catarse.me e buscar por 
Associação Lar Menino Jesus. 
Vamos ajudar?

Contribua…

Venha ser um voluntário digitador de cupons!
Para saber como ajudar ligue: (11) 4472-4455

A responsabilidade social significa um 
compromisso com a vida. 

ANUNCIE SUA EMPRESA AQUI E CONTRIBUA 
COM A CONTINUIDADE DESSA OBRA 

Para saber mais ligue: 
4438-5591

ANUNCIE AQUI 

FAÇA UMA DOAÇÃO DE QUALQUER VALOR:  BANCO DO BRASIL - Associação Lar 
Menino Jesus - CNPJ: 57.606.873/0001-60 - Agencia: 264-X    C/C 2.901-7

28 de Agosto foi dia do Voluntário…  
O que seria de nós sem eles neste Lar?  
Seria como ter braços e pernas mais curtos, faltaria tempero no 
alimento, na mesa, no dia a dia, teria silêncio, vazio... Porque eles são 
nossa liga, são nossa força, são a luz que ilumina, são a alegria, o 
doce, a mão amiga, o abraço apertado… Obrigada por sua Fé, sua 
esperança, por sua vida! Que Deus abençoe e conceda saúde e paz 
aos vossos corações! Muito obrigado por estar aqui, por fazer parte desta família!
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SEST SENAT 2016 -  Junho foi um mês de trabalho e gratidão, 
participamos mais um ano da Festa Junina do Sest/Senat, em Santo 
André. Agradecemos a todos os patrocinadores e voluntários que 
tornaram possível este momento de convivência e ajudaram na  
arrecadação de fundos  com a venda das deliciosas e tradicionais 
fogazzas.

Palavra do Presidente 
	 	 Lançamos mão de mais esse recurso como um meio de chegar 
a todos que querem conosco partilhar a sublime experiência do serviço 
voluntário junto aos irmãos e irmãs mais necessitados.  
Chega a ser até mesmo um “sinal de contradição” a dedicação 
desinteressada, o serviço gratuito, o empenho generoso, o tempo gasto 
em dar forma concreta ao amor misericordioso do bom Deus, numa 
cultura e sociedade que olha para o lucro pessoal e a busca de 
vantagens para si mesmo, como o modelo por excelência da felicidade 
humana.  

Já são 60 anos de serviço amoroso, invisível, abnegado, silencioso, escondido, que 
socorreu e socorre a milhares e milhares de crianças que necessitam de cuidados e 
carinho. Tantas as crianças atendidas, com as quais fomos convivendo dia a dia ao longo 
desses anos. Tantos os voluntários que o tempo implacável não os fez retroceder, ao 
contrário, permanecem como testemunho vivo e como atração aos jovens voluntários, os 
quais sempre necessitamos e acolhedoramente aguardamos.  
 Como disse o Papa Francisco no Jubileu dos Voluntários e Operadores de 
Misericórdia, no dia 3 de setembro passado: “Sois a mão de Cristo estendida”.  
Portanto, que nossa vida, nossa doação, nosso serviço voluntário, nossa partilha, nosso 
empenho, nossa participação seja sempre uma profunda gratidão ao bom Deus e aos 
seus desígnios de amor. A todos e por tudo, muito obrigado!  

Padre Ademir Santos de Oliveira  
Presidente da Associação Lar Menino Jesus

Aconteceu…

FÉRIAS DAS CRIANÇAS  - Dia de se 
divertir e sair da rotina, todos juntos, 
crianças, voluntários e funcionários. 
Brincamos a "beça"!

SEMANA DE FORMAÇÃO NA 
FEASA - Dos dias 25 à 29 de 
Julho, nossa equipe foi aprender 
e reaprender, reabastecer as 
energias e as ideias na 20º 
Semana de Formação da Feasa.

MACARRONADA BENEFICENTE - Sabor e contribuição em prol da nossa Associação Lar 
Menino Jesus. Um momento para confraternizar e não só manter laços, mas sim todo o 
nosso trabalho. Agradecemos o carinho e a participação de todos, nossa macarronada com 
bingo foi um sucesso.

Venha participar
BAZAR BENEFICENTE - Todas as terças das 9h às 13h no 
Centro Comunitário Dom Jorge

26 de Novembro - Festa das Inscrições e 
Rematrícula das Crianças 

Crianças de 06 a 15 anos. Entre em contato para informações 
referente à documentação. A festa acontecerá no Centro 
Comunitário Dom Jorge a partir das 10h.

Satisfação e desafio! Palavras que descrevem toda alegria e inquietude 
em trabalhar numa Instituição como a ALMJ, acolhendo crianças e 
adolescentes com vulnerabilidade social. Recebê-los não é simples 
tarefa, é preciso ir além de uma boa estrutura física e pessoal. 
Planejamento, organização e criatividade são chaves no nosso dia a dia 
e como Educadores, queremos que estas crianças possam crescer 
conscientes de seus atos e que sejam agentes transformadores dentro 
do núcleo familiar, para isso estimulamos o básico. Somos uma grande família, e através da 
convivência diária buscamos fortalecer os vínculos primários do ser, hoje cada vez mais 
corrompidos pela individualidade, consumismo e falta de fé. É de uma gratidão tamanha ver no 
sorriso de uma criança a alegria por ser e fazer parte, é uma responsabilidade ter a confiança dos 
pais que acreditam no nosso trabalho. Que Deus nos abençoe em fé e esperança nesta 
caminhada de amor, pois como diria o Apóstolo Paulo no Hino ao amor-caridade: "o Amor tudo 
desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” (1Cor 13,1-13), só o Amor.  

Rosemary de Marqui Correia 
Coordenadora Pedagógica do Centro Comunitário

VOCÊ SABIA… 
…que no número 50 da Rua Mearim no Parque Miami em Santo André, fica a Casa 
Moradia Parque Miami? Uma Obra da Cáritas Diocesana que acolhe 80 homens em 
situação de rua dando moradia, alimento, cuidados médicos e dignidade a cada um 
deles. Para ajudar ligue para : (11) 4971-9171 ou (11) 4459-7234

O dia a dia no Centro Comunitário




