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VOCÊ SABIA?
Volta as aulas. 

Doe materiais

escolares.

ACONTECEU 

NO NOSSO LAR
Realizações em 

Infraestrutura

Adoção internacional 
Conheça a história dos irmãos que foram 

adotados em plena pandemia! 



editorial expediente

Às voltas com o fim do ano e as reflexões 
sobre tudo o que aconteceu em 2021, me 
deparei com um livro de um Psicólogo 

que muito admiro, Alexandre Coimbra Amaral.

O livro se chama: A Exaustão no Topo da Mon-
tanha. Ele fala sobre a vida, o cansaço na pan-
demia e a exigência que temos de sermos cada 
vez mais produtivos e nos esquecemos de pen-
sar em nossa saúde mental.

Como um presente, logo no primeiro capítulo li 
uma frase que define o trabalho do Nosso Lar: 
QUEM CUIDA, PROMOVE FUTUROS!

Logo pedi a ele a frase para usar em nossa Ins-
tituição e recebi um áudio generoso do autor 
afirmando que, mais do que nunca, este é nosso 
lema.

Agradeço à vocês, em nome de todos aqueles 
que são cuidados aqui. Vocês ajudam e mudam 
futuros de crianças e adolescentes que perde-
ram, em algum momento, a esperança de uma 
nova vida.

Tentamos neste informativo relacionar as ativi-
dades realizadas no ano de 2021. Conseguimos 
apenas as que são mensuráveis. As emoções 
partilhadas não temos como medir...

Feliz ano novo! Contamos com você, no ano 
novo, de novo.
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Sociedade Cristã Maria e Jesus “Nosso 
Lar” é uma entidade de acolhimento 
que abriga 30 crianças em medida 

de proteção. Tem por objetivo acolher 
crianças em situação de risco e vulnera-
bilidade. 

O Nosso Lar é condecorado pela Vara 
de Infância e da Juventude do DF e é 
mantido por parcerias e doações. Além 
desta estrutura, temos duas casas de 
hospedagem destinadas a acolher crian-
ças de 0 a 12 anos e a sua acompanhante, 
que tenham sido encaminhadas pela rede 
de saúde de suas cidades para tratamen-
to na rede hospitalar no DF. 

CONHEÇA O NOSSO LAR

A nossa meta é garantir atendimen-
to humanizado a estas crianças e suas 
acompanhantes, oferecendo acolhimen-
to, orientação e assistência social, psi-
copedagógica, médica e odontológica.

Em função da pandemia, o Nosso Lar 
se mantem em quarentena desde março 
de 2020; atendendo, assim, as determi-
nações do Governo do Distrito Federal e 
as orientações e boas práticas preconi-
zadas pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS). Desta forma, todas as visitas, 
assim como o trabalho com voluntários, 
estão suspensas até que a situação nor-
malize.
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VOCÊ SABIA?

VEJA O QUE DOAR:
Mochila
Estojo
Lapis
Caneta
Boracha
Apontador
Caixa de lápis de cor 
Caixa de giz de cera 
Caixa de canetinhas
Cadernos
Caderno de caligrafia

Volta as aulas! 
Dê uma lição de solidariedade doando materiais escolares

Nossos acolhidos estudam nas Escolas da Rede Oficial de Ensino do GDF e possuem suporte 
pedagógico, no contraturno escolar na própria Instituição. No Lar, não há histórico de evasão 
escolar ! O material escolar é condição essencial para o bom andamento da prática pedagó-

gica e do processo de aprendizagem do aluno.  Desta forma, com o intuito de fortalecer ainda mais a 
educação recebida pelas nossas criança, o Abrigo está recebendo doações para nossos estudantes. 
Afinal, quanto mais a comunidade estiver envolvida, melhores serão os resultados.

Caderno de artes
Tesoura sem ponta
Cola bastão
Cola líquida
Régua
Potes de massinha de 
modelar
Durex
Papel contact ou plástico 
transparente para enca-
par livros

Bazar e doações durante a pandemia

Como parte das atividades de captação de 
recursos para sustentabilidade financeira 
da instituição, a equipe do Abrigo Nosso 

Lar desenvolve um Ba-
zar Permanente que 

acontece todas as 
terças e quintas, 
das 10h às 15h. 
São peças doa-
das, semi-novas, 
marcas nacionais 
e importadas.

Em função da pandemia, o Ba-
zar está suspenso temporariamen-
te para compras, no entanto, para 
o recebimento de doações, a Ad-
ministração montou um esquema 
para recebimento das peças. Os 
interessados devem entregar as 
doações na Administração do Lar, 
localizada à esquerda do portão de 
entrada, de segunda a sexta-feira, 
das 08 às 17 horas. Aos sábados e 
domingos, solicita-se que agen-
dem a entrega por meio dos tele-
fones (61) 3301-1120 e 3301-3244 ou 
whatsapp (61) 98483-6854.(61) 98483-6854
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Apadrinhe esta causa
Com a contribuição mínima mensal de R$20,00 (vinte reais) você ajuda a manter nossa Ins-

tituição e beneficia diretamente nossas crianças. Seja um dos nossos padrinhos realizando 

seu depósito em uma das contas abaixo ou presencialmente no Nosso Lar.

das nossas crianças e dos padrinhos também

PIX
A  “CHAVE” É NOSSO CNPJ:

00.444.059/0001-79 
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ACONTECEU NO NOSSO LAR

O Bazar Brechó de Natal, uma das prin-
cipais atividades de sustentabilidade 
financeira do Nosso Lar, realizada no 

final de cada ano, atingiu a fantástica cifra de 
R$22.515,00 em 2021. O resultado expressivo 
é fruto da união de pessoas que tem a cari-
dade no coração. Desta forma, é impossível 
dar esta notícia sem mencionar aqueles que 
se dedicaram incansavelmente para que tudo 
desse certo. Importante destacar que o ba-
zar aconteceu seguindo todos os protocolos 
sanitários recomendados, com controle do 
número de pessoas, exigência de máscara e 
distanciamento social. 

O Abrigo Nosso Lar e as voluntárias do 
grupo de costura criativa e de arte-
sanato ArteLAR têm, cada vez mais, 

a certeza de que situações difíceis são 
oportunidades para fazer surgir o melhor 
que cada um tem em si!

ARTELAR - 2021, um ano especial por tantas razões!

Mesmo com a pandemia, o grupo cresceu 
e fez novas parceria com outros grupos.

O ArteLAR produziu lindos trabalhos, como 
os estojos em tecido para compor o material 
escolar das crianças na volta às aulas, os por-
ta-celulares para presentear as mães sociais e 
funcionárias no Dia das Mães, roupinhas para 
bebês e crianças com aproveitamento de ma-
lhas e outras costuras.

E trabalhou bastante para a elaboração de 
uma diversidade de peças para o Bazar de Na-
tal 2021!

Tudo com muito bom gosto, criatividade 
e  gratidão a Deus por nós permitir participar 
dessa obra de amor.

Bazar
Brechó
de  Nata l 

Por meio da união de pessoas 
talentosas e da caridade even-
to de natal supera ajuda

R$22.515,00
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ACONTECEU NO NOSSO LAR

Nosso serviço de hospedagem para crian-
ças em tratamento de saúde está fun-
cionando. Em uma de nossas casas são 

disponibilizados quartos exclusivos para apenas 
uma criança e sua acompanhante. Atualmente, 
a capacidade máxima é de apenas 10 hóspe-
des, mas, desta forma, conseguimos atender 
as urgências e ainda ter um espaço agradável. 
Uma segunda casa foi designada como lugar 
de quarentena para possíveis casos de COVID, 
tanto de pessoas do abrigo quanto da própria 
casa de apoio.

Hospedagem para crianças em tratamento de saúde

Ao apagar das luzes de 2021, não 
podemos deixar de olhar para trás 
e contemplar as dificuldades que 

enfrentamos nesse segundo ano de pan-
demia. Isso foi especialmente marcante 
no terceiro setor.  Isolamento social, au-
sência de voluntários, impossibilidade de 
promover ações sociais (nossa tradicional 
festa junina), decréscimo do nível de doa-
ções foram apenas alguns dos muitos de-
safios que enfrentamos.  Mas nem tudo 
foi dificuldade.  Em meio aos embates do 
dia a dia, tivemos muitas realizações no 
nosso programa de melhoria de infraes-
trutura física do “Nosso Lar”.  Já no início 
do ano, identificamos a necessidade ur-
gente de reformar as estruturas de caixas 
d`agua que se encontravam gravemente 
comprometidas.  Além disso, outras obras 
se mostraram necessárias como a troca 
de telhado, reforma de banheiros e piso, 
compra de novos refrigeradores e freezers 
bem como a conclusão da reforma elétrica 
interna iniciada no ano passado. Apesar 
da falta de recursos, não desanimamos e 
iniciamos no meio do ano uma campanha 

Realizações em Infraestrutura

junto aos nossos sócios e doadores para financiar 
essas iniciativas.  Foi um sucesso! Através de do-
ações diretas e por meio de plataformas digitais 
(kickante), contamos com o apoio de nossa rede 
de colaboradores tanto no Brasil quanto exterior.  
Nesse sentido, a direção do “Nosso Lar” agrade-
ce imensamente a contribuição de todos que se 
engajaram na campanha e ajudaram a melhorar 
as condições físicas da nossa entidade que tem 
abrigado com carinho e cuidado um número gran-
de crianças e jovens nos últimos 50 anos.  Ao 
iniciar um ano novo, enviamos nossos votos de 
paz e saúde para todos mantendo a fé em cons-
truir um mundo melhor para as futuras gerações 
do nosso país.    
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ACONTECEU NO NOSSO LAR

Um casal de irmãos, 10 e 12 anos, 
em plena pandemia, teve a opor-
tunidade de uma adoção interna-

cional.

Foi um susto! Como faremos com 
todo o protocolo da Covid 19? Os futu-
ros pais viriam da Itália e eles iriam para 
lá depois... E o tempo de adaptação? E o 
idioma dificultando uma comunicação 
essencial? Grandes desafios!

Mas, jamais pensamos em adiar ou ne-
gar a possibilidade de um novo Futuro! 

Trabalhamos para isso!

Este caso virou um livro editado pela 
CDJA (Comissão Distrital Judiciária de 
Adoção do TJDFT)

 ‘’ O Futuro se Desenha Hoje”

Acreditamos, mais do que nunca, que 
só uma parceria Robusta com a Rede 
que trabalha em prol da Adoção, faz uma 
história sonhada, virar uma história real 
que aquece nossos corações e nos faz ter 
força, alegria e esperança de continuar.

Adoção Internacional
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PARCEIROS

Agilitá – Clinica de Psicologia

Café e um Chêro

Clarinda Petit Four

Comunhão Espírita de Brasília

Escritório de Advocacia Pinheiro Neto

Faculdade Anhanguera

Felicittá Shopping

Ilha Design

Instituto Chamaleon

Instituto de Catarata de Brasília – ICB

Instituto de Otorrino de Brasília

Lotus Odontologia

Ministério Público do Distrito Federal

Ministério Público do Trabalho

Oculare

Projeto Click – Aconchego

Projeto Gol Transformando Vidas

Projeto Tocar

Radiosul

Strauss Comunicação

Universidade Católica de Brasília

Universidade de Brasília 

Universidade Estadual do Tocantins

Universidade Paulista

e outros.

Conheça nossos Parceiros


