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VOCÊ SABIA?
Bazar de Natal e Brechó
de Natal estão chegando
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ACONTECEU
NO NOSSO LAR
Cuidando de quem cuida
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CAMPANHA

Criança Natal
Ajude nossas crianças
e concorra a um carro
0km. Vem com a gente!

editorial

expediente
DIRETORIA - EXECUTIVA

“Brotam flores, nas campinas correm águas
ribeirinhas”...
(Hino do Nosso Lar)
E assim chegamos à primavera de um ano tão
diferente em nossas vidas. Medo, isolamento e
cuidados especiais caminham lado da esperança
que tudo vai passar.
Este ano, Nosso Lar, não tivemos a Festa Junina,
as visitas e comemorações foram suspensas e o
trabalho de nossos voluntários cancelados. Não
temos como negar que a dinâmica da vida de
nossos acolhidos foi prejudicada... porém, temos
muito a agradecer! Todos eles estão com saúde!
Isso compensa os prejuízos. Estão fazendo suas
aulas on line, realizando atividades de artesanato,
possuem um espaço físico digno de qualquer condomínio agradável e estão juntos, como amigos
que se dão as mãos nos momentos difíceis.
E é assim que precisamos de vocês agora. De
mãos dadas conosco!
Para compensar as perdas financeiras que tivemos este ano, vamos sortear um carro (FIAT
MOBI), dia 30/12/2020, pela Loteria Federal.
O carro nos foi doado pela Comunhão Espirita de
Brasília e para comprar seus bilhetes é só entrar
em nosso site. Contamos também com sua ajuda
na divulgação da campanha para seus amigos,
familiares, vizinhos e conhecidos.
“Juntos somos eternamente mais”.
Patrícia Braga
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CONHEÇA O NOSSO LAR

A Sociedade Cristã Maria e Jesus “Nosso Lar” é
uma entidade de acolhimento que abriga 30
crianças em medida de proteção.
Fundada em 1973 o Nosso Lar tem por objetivo
acolher crianças em situação de risco e vulnerabilidade. Contamos com equipe de saúde e psicopedagógica, assim como estrutura de apoio.
O nosso lar é condecorado pela Vara de Infância
e da Juventude do DF e é mantida por parcerias

e doações. Além desta estrutura, temos duas
casas de hospedagem destinadas a acolher
crianças de 0 a 12 anos e a sua acompanhante,
que tenham sido encaminhadas pela rede de
saúde de suas cidades para tratamento na rede
hospitalar no DF.
A nossa meta é garantir atendimento humanizado a estas crianças e suas acompanhantes, oferecendo acolhimento, orientação e assistência
social, psicopedagógica, médica e odontológica.

Boletim Informativo Nosso Lar | 3  | Edição 3 - Julho a Novembro/2020

VOCÊ SABIA?

Bazar permanente
Como parte das atividades de captacão de recursos
para sustentabilidade financeira da instituição, a
equipe do Abrigo Nosso Lar desenvolve um Bazar
Permanente que acontece todas as quartas e
quintas das 9h às 14h. São peças doadas, semi-novas, marcas nacionais e importadas. Siga o
perfil @bazar.nossolar no instagram e fique por
dentro das novidades.
Os interessados em fazer doações para o Bazar,
devem entregar os produtos na própria instituição.

Brechó
de Natal

10, 11 e 12 dez
10 às 16h

Brechó de Natal
Está chegando nosso tradicional Bazar Brechó de
Natal com lindas peças selecionadas ao longo
desse ano.
O Bazar funcionará do dia 10 a 12 de dezembro,
das 10:00 às 16:00, na sede do Nosso Lar.
Participe!

Bazar
de Natal

03, 04 e 05 dez
10 às 16h

Bazar de Natal
Mesmo em tempos de quarentena, as atividades
de costura e artesanato do grupo ArteLAR não
foram interrompidas.
Segundo a diretora da instituição, o intuito principal do grupo ArteLar é “reunir gente feliz e talentosa que gosta de trabalhos manuais e que deseja
colocar sua habilidade e criatividade a serviço do
próximo”. Entre as atividades desenvolvidas pelos
voluntários está a decoração de caixas de madeira/cestas de vime, montagem de bijouterias,
costura de acessórios para casa, bordado de panos
de prato, além de crochê, tricô e tapeçaria.
Todas as peças produzidas estarão expostas no
Bazar de Natal nos dias 03, 04 e 05 de dezembro,
das 10:00 às 16:00, na sede do Nosso Lar.
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Cuidando de quem cuida

Temos uma nova funcionária. A
Leila, é uma nova amiga que
ganhamos. Pedagoga com dotes de artesã.
Começou trabalhando com nossas crianças e adolescentes.
Mas, vimos que nossas cuidadoras também mereciam estimular a criatividade e investir
em momentos de relaxamento.
Todos ganharam com estas atividades. A saúde mental melhorou a Instituição está mais
bonita e colorida com artesanato e ainda aprendemos a fazer
objetos que podem contribuir
com a renda mensal de quem
quiser empreender.

Boletim Informativo Nosso Lar | 5  | Edição 3 - Julho a Novembro/2020

CAPA

Campanha de Natal
para arrecadar até R$ 400 mil

Sorteio de carro vai angariar fundos para manter 45 crianças abrigadas
Lançada no último sábado (31/10), a campanha Criança-Natal irá sortear um carro Fiat
Mobi 0km para arrecadar dinheiro para a instituição. A campanha conta com o apoio da
Comunhão Espírita de Brasília, que doou o
carro para o sorteio.
A aquisição de bilhetes para sorteio do Fiat
Mobi pode ser feita após o cadastro na plataforma da Campanha Criança-Natal Nosso
Lar. Pode ser adquirido mais de um bilhete por

pessoa e cada cupom custa R$ 20. O período
para a compra dos cupons vai até às 23h59 do
dia 28 de dezembro e a apuração será realizada às 19h do dia 30 de dezembro, pelo sorteio
da Loteria Federal.
A meta, com a venda de todos os bilhetes,
é angariar R$ 400 mil. Os recursos serão investidos em alimentação, remédios, roupas,
material escolar e combustível. Participe!
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Veja como é fácil participar



Na página
https://sorteio.abrigonossolardf.com.br/#banner
clique no banner do sorteio.



Escolha a quantidade de
cupons e clique em
CONTINUAR.



Confira a opção marcada
e clique em CONCLUIR
COMPRA.



Preencha o formulário
com seu em e-mail e
crie uma senha.



Finalize preenchendo o formulário com demais dados e
clique em FINALIZAR COMPRA.



Escolha a forma que deseja
efetuar o pagamento.



Siga as instruções conforme o método de pagamento
escolhido.



Confira e clique em PAGAR



PRONTO! Voce ajudou nossas crianças e está concorrendo ao sorteio!
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PARCEIROS

Conheça nossos Parceiros
Agilitá – Clinica de Psicologia

Projeto Click – Aconchego

Café e um Chêro

Projeto Gol Transformando Vidas

Comunhão Espírita de Brasília

Projeto Tocar

Escritório de Advocacia Pinheiro Neto

Radiosul

Faculdade Anhanguera

Strauss Comunicação

Felicittá Shopping

Universidade Católica de Brasília

Ilha Design

Universidade de Brasília

Instituto Chamaleon

Universidade Estadual do Tocantins

Instituto de Catarata de Brasília – ICB

Universidade Paulista

Instituto de Otorrino de Brasília

e outros.

Lotus Odontologia
Ministério Público do Distrito Federal
Ministério Público do Trabalho
Oculare
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