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VOCÊ SABIA?

Conheça nosso 

Projeto ArteLAR

ACONTECEU 

NO NOSSO LAR

Acompanhe as atividades desenvolvidas 

com nossas crianças.

A cada amanhecer
é possível aprender
a ser feliz 
Inspire-se com a receita de felicidade

por Letícia Scarpioni



editorial expediente
“Somos companheiros, amigos, irmãos que vi-
vem alegres pensando no bem...”

Assim como os versos da música esta é a inten-
são da equipe do Nosso Lar neste novo ano de 
2020. Um ano de superação de desafios. Principal-
mente os desafios na vidinha de nossas crianças.

“Mesmo entre perigos daremos as mãos como 
bons amigos, como bons Cristãos.”

Nesta parte da música lembramos de você que 
nos ajuda e acolhe nas horas difíceis. Desde 
aquele colaborador que ajuda com dinheiro até 
aquele que está bem próximo e brinca com os 
Acolhidos. Todos, todos são importantes para 
nossa Instituição.

Sabemos que a oportunidade de fazer a diferença 
na vida de nossas crianças e adolescentes nos faz 
perceber o quanto é a nossa vida que se ilumina.

Contamos com você mais este ano e gostaríamos 
que você divulgasse nossos serviços para seus 
amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho... 
O bem deve ser espalhado!

Como termina a canção te afirmo:

“Sempre ombro a ombro,Sempre lado a lado
Vamos trabalhar com muita alegria.”

Desejamos a todos saúde e paz.

(Música: Alegria Cristã do Movimento Espírita)
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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 vulnera-
bilidade. Contamos com equipe de saúde e psi-
copedagógica, 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 humaniza-
do a estas crianças e suas acompanhantes, ofe-
recendo acolhimento, orientação e assistência 
social, psicopedagógica, médica e odontológica.

CONHEÇA O NOSSO LAR

Desde o ano passado estamos investindo no res-
gate da história de nossa Instituição.

Realizamos um encontro de ex abrigados, estamos 
fazendo um documentário com o cineasta Fernan-
do Mendes, nossa voluntária Adriana está fazendo 
entrevistas com os fundadores e trabalhadores do 
Nosso Lar e este ano ganhamos o apoio da UNB 
com uma aluna, Hanna, documentando e organi-
zando os arquivos de fotos destes quase 47 anos.

Projeto Memória- Nosso Lar

No mês passado um encontro de antigos parti-
cipantes da Mocidade Espírita Allan Kardec, das 
décadas de 70 e 80 da Comunhão Espírita de 
Brasília, aconteceu também aqui. Pessoas que 
ajudaram na construção deste Lar! Quanta emo-
ção! Rever amigos, descobrir novos colaborado-
res para este ano e reafirmar o compromisso de 
cuidar de nossos acolhidos de nosso jeito, com o 
mesmo amor de sempre.
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VOCÊ SABIA?

Como parte das atividades de captacão de recur-
sos para sustentabilidade financeira da instituição, a 
equipe do Abrigo Nosso Lar desenvolve um Bazar 
Permanente, que acontece todas as quintas (10h às 
15h) e domingos (9h às 12h). No bazar são colocados 
a venda produtos recebidos por doações. 

Os interessados em fazer doações para o Bazar, de-
vem entregar os produtos na própria instituição. 

Bazar permanente

Mesmo em tempos de quarentena, as atividades de 
costura e artesanato do grupo ArteLAR não foram 
interrompidas.

No início de março foi realizada Oficina presencial 
para apresentação dos moldes de nécessaires e por-
ta-moedas, que agora estão sendo costurados em 
casa pelas voluntárias. Também estao sendo trico-
tadas peças em lã para o Bazar.

Outra iniciativa, foi a organização de um pequeno 
grupo para a produção de máscaras em tecido para 
ajudar o Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, em 
Sobradinho. Até o momento, já foram entregues 
mais de 200 mascaras reutilizáveis.

Você também pode ajudar! Fornecemos o material 
para esses e diversos outros trabalhos. Faça contato 
conosco!

Projeto ArteLAR Costura e Artesanato
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Apadrinhe esta causa
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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
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ACONTECEU NO NOSSO LAR

Férias de janeiro/2020

Festa Junina Delivery

As férias de nossas crianças, apesar da chuva 
na cidade, foram especiais. Um descanso dos 
estudos, mas, nunca das brincadeiras! Teve  até 
‘’ Colônia de Férias.”

Uma semana com programação intensa, lan-
ches especiais, cinema e até a festa do pĳ ama. 
Aproveitamos a oportunidade para a estreia 
dos pĳ amas que eles ganharam nos enxovais 
de Natal. Assim, além da noite com fi lmes, Pi-
zza e as tias Irene (Pedagoga), Luana e Priscila 
(Psicólogas) dormindo com eles na Videoteca, 
valorizamos os presentes recebidos no fi nal do 
ano passado.

Mais? Sim. Visitas de alguns grupos voluntários, 
brigas, pipas no fi o elétrico, cortar o cabelo para 
o início das aulas, distribuição de mochilas e 
material escolar, ansiedade para recomeçar... 
Apesar de acolhidas, a rotina que proporciona-
mos parece muito com a de todas as famílias.

Que bom!

Em meio aos lamentos de que não teríamos 
nossa Festa Junina este ano, surgiu a ideia 
de fazer uma Festa Delivery.

A comida gostosa do Nosso Lar chegaria à casa 
das pessoas para lembrar do tradicional evento no 
mesmo dia en que ele acontece todos os anos: 
primeiro domingo de junho.

Insegurança, medo e ousadia tomaram conta dos 
dias destinados aos pedidos antecipados e com 
surpresa atendemos 335 pedidos.

Falhas?!? Claro! Mas, muitos elogios também. A 
inexperiência da primeira vez neste modelo de en-
trega , conseguiu trazer para nossos acolhidos a 
quantia de R$ 37.180,00.

Neste momento di� cil, esta quantia ajudará muito 
na continuidade da qualidade em nossos atendi-
mentos. Agradecemos a todos que embarcaram 
conosco nesta aventura junina.
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PROJETOS EM ANDAMENTO

A Assim que foi decretada a Pandemia 
recebemos orientações técnicas da Vigi-
lância Sanitária do DF e dos Órgãos de 
proteção da criança e do adolescente.

Nossas providências foram tomadas 
e entre elas a suspensão das visitas e do 
trabalho voluntário na Instituição foram 
as que mais causaram impacto em nos-
sos acolhidos. Dispensamos todos nos-
sos funcionários com doenças crônicas e 
com mais de 60 anos , sem cortar salários. 
Afi nal, a caridade começa em casa...

Tivemos que suspender o serviço de 
hospedagem em parceria com os hospitais 
que também adiaram muitas consultas de 
crianças de  fora de Brasília em tratamento 
aqui.

Nossa luta e cuidado são diários : mos-
trar como o vírus se espalha, criar hábitos 
intensivos de higiene das mãos,  cumpri-
mentar com o cotovelo ou os pés e ainda 
redobrar a limpeza com o triplo de material 
de limpeza em tempis de poucas doações 
tem sido quase como fazer mágica.

Mas, em nenhum momento deixamos 
de acreditar na proteção espiritual e de 
contar com a ajuda de nossos funcioná-
rios. Estes estão sendo extremamente 
dedicados!!!

E assim vamos continuar até o grande 
dia em que tivermos uma vacina e puder-
mos celebrar a vida com mais esperança.

Apesar  da pandemia do Coronavirus, 
continuamos o nosso projeto de refor-
ma elétrica ao longo o primeiro semestre 
deste ano.

Temos a satisfação de comunicar que 
concluimos a maior parte da reforma elé-
trica interna ( lavanderia, refeitório, co-
zinha, depósito, sala de costura, casas 
de funcionários e espaço cultural).Nossa 
intenção é de concluir a última parte do 
projeto que inclui a troca elétrica do pré-
dio da administração até o fi nal de julho. 
Além disso, realizamos a pintura interna 
e externa de 3 casas do abrigo, melho-
rando as condições ambientais para as 
nossas crianças e jovens tutelados.

Gostariamos de salientar que sem a 
ajuda dos nossos colaboradores a execu-
ção deste projeto nao teria sido possível.

Em relação ao projeto de reforma elé-
trica da parte externa, já temos em mãos 
o projeto técnico e estamos trabalhando 
para identifi car fontes de recursos que 
viabilizem a execução do mesmo.

A pandemia 
no Nosso Lar

Reforma do 
Lavanderia e rouparia
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CAPA

Receita de Felicidade 

O nascer do Sol é um nascer da vida.
Onde o dia existe para aprendermos que 
sempre podemos recomeçar e deixar o 
passado se aposentar.
Só permita que o amor impere sobre tudo 
o que você for enfrentar!

Letícia Scarpioni
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PARCEIROS

Agilitá – Clinica de Psicologia

Café e um Chêro

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

Universidade Católica de Brasília

Universidade de Brasília 

Universidade Estadual do Tocantins

Universidade Paulista

e outros.

Conheça nossos Parceiros


