
Boletim Nosso Lar

4 7 10

BOLETIM INFORMATIVO - FEVEREIRO A MAIO 2022 - EDIÇÃO 7 - ANO 3

VOCÊ SABIA?
Arraial do Nosso 

Lar abre as portas 

para o público no 

dia 10 de julho.

PROJETO EM
ANDAMENTO
Reforma da parte 

elétrica externa

ACONTECEU 
NO NOSSO LAR
Diversão e arte com 

o Mestre Popó.

&

com lindas  histórias para contar

Nosso Lar 
completa
49 anos



editorial expediente
“ Há um vilarejo ali,

Onde areja um vento bom...

...Pra acalmar o coração...

...Sonho semeando o mundo real...”

O Nosso Lar é este vilarejo que nos fala Marisa Mon-
te, em sua linda canção.

O vento bom que sopra tem trazidos novos Projetos e 
recomeçado os que haviam parado para a segurança 
de nossos acolhidos durante a Pandemia.

Hoje, temos o Projeto Click e Projeto Pipa em par-
ceria com a ONG, Aconchego, temos Projeto de Es-
porte e Cultura em parceria com a Aginoc, temos 
capacitações para as Cuidadoras e Equipe Técnica 
em parceria com o “Tocar”, as aulas de Capoeira vol-
taram e as aulas de inglês recomeçaram com uma 
nova professora voluntaria. Adolescentes no Jovem 
Candango, como menores aprendizes. Acolhidos em 
atendimentos com psicólogos, voluntários em seus 
consultórios, atendimentos médicos, voluntários no-
vos, Grupo de Socialização para passeios, visitas da 
comunidade aos domingos, planejamento de nosso 
Arraial Julino...

Quantas coisas! Que bom!

Contamos com sua ajuda para que tudo isso conti-
nue acontecendo.

“...Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte 
entrar”...
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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.

Estamos felizes com o retorno das 
visitas ao Nosso Lar e às nossas crian-
ças. Durante dois anos, a pandemia de 
COVID 19 impossibilitou que grupos de 
socialização com as crianças visitam 
a instituição e à meninada aconteces-
sem. Desde o mês de maio retornamos 
a “normalidade”.  As visitas acontecem 
aos Domingos, de 9 às 12 horas.  Venha 
nos visitar!
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VOCÊ SABIA?

Após dois anos, o Arraial do Nosso Lar abre 
as portas para o público no dia 10 de julho.

Doces, comidas típicas e jogos para as 
crianças, o Arraial do Nosso Lar volta a 
receber o público para a tradicional festa 
junina da instituição. Dessa vez, o evento 
será realizado no dia 10 de julho, a partir 
das 12 horas, no Setor de Áreas Isoladas, 
no Núcleo Bandeirante. “Uma festa anima-
da, repleta de alegria e muito aconchego 
familiar. Todos estão convidados para esta 
comemoração tão importante para nossas 
crianças. E, depois de 2 anos, a promessa 
é de fazermos a melhor festa de todos os 
tempos”, revelou Patricia Braga, diretora do 
Abrigo Nosso Lar.

VENDA ANTECIPADA DAS CARTELAS - As 
cartelas para serem utilizadas nas barracas 
de jogos, comidas e bebidas da festa junina 
podem ser adquiridas de forma antecipada, 
na Comunhão Espírita de Brasília a partir 
do dia 16 de junho, pelo valor de R$20,00 a 
unidade. É importante destacar que toda a 
renda arrecadada é revertida integralmente 
para benefícios diretos ao abrigo. De acor-
do com a diretora da instituição, o montan-
te arrecadado, muitas vezes, é suficiente 
para manter o Abrigo em funcionamento 
durante um ano. Ainda é possível ajudar 
doando (Banco do Brasil, Agencia - 3478-9, 
Conta - 55171-6).  

ENTRADA FRANCA. Venha participar! 

ARRAIAL
DO 

NOSSO LAR

10 DE JULHO

2022

a partir do 

meio dia
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Quer ser voluntário? Entre em contato conosco e faça parte da nossa equipe. 
Bem vindo ao Nosso Lar!

Casa Acolhimento

VOCÊ SABIA?

 45 PESSOAS
ATENDIDAS DE JAN A MAIO

SER VOLUNTÁRIO

È assim que chamamos nossa Casa de Hospedagem, para 
crianças e suas mães, carentes, que chegam à Brasília para 
tratamento de saúde.

Acolher, dar proteção, abrigar, amparar estas famílias que 
tanto precisam em um momento tão frágil, este, que é o do 
tratamento de uma criança doente, é a missão deste nosso 
outro serviço, além do Abrigo às crianças e adolescentes em 
Medida de Proteção.

É um serviço que funciona sem nenhuma ajuda governamen-
tal ou de qualquer instituição particular. São nossos sócios 
doadores que levam este serviço à frente!

Voltamos ao funcionamento de uma das casas e, este ano, 
já atendemos 45 pessoas. Agradecemos toda colaboração 
que recebemos e esperamos poder atender mais famílias se 
conseguirmos algum recurso. Você pode divulgar esta notícia 
e nos ajudar a conseguir novos colaboradores.

Acolher a criança e seu responsá-
vel durante tratamento de saúde.

“Trabalho voluntário não é coisa de 
gente santa. 

Não é para quem quer mudar o mun-
do ou ser bem visto. Trabalho voluntá-
rio é para quem quer mudar a si mes-
mo e está disposto a aprender por 
meio do contato com novos mundos. 

É uma excelente ferramenta de em-
patia, onde o aprendiz ensina mais 
que o professor. Voluntariar é trans-
bordar de tanto aprendizado e grati-
dão, é superar dores e desafios ini-
magináveis, porque vê na história do 
outro as bênçãos da própria vida. 

A nossa maior ligação é humana, fei-
ta de respeito e gentileza. Onde exis-

tem voluntários, existe a mistura das 
cores, das classes, das crenças e de 
passados.

A curiosidade pelo outro alimenta a 
nossa alma sedenta por sentimentos 
reais! Voluntariar é doar amor para 
curar a dor do outro, e sem saber, 
descobre que esse é o remédio para 
curar a nossa própria. 

Em todos esses mundos eu encon-
trei um olhar de gratidão profundo, 
desses que desconstroem quem 
achávamos que éramos e faz renas-
cer quem realmente queremos ser 
nesse mundo!!”

Marcia Quintella - Psicóloga

(61) 98483-6854                   contato@abrigonossolardf.com.br
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ACONTECEU NO NOSSO LAR

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

O Clã Pioneiro do Grupo Escoteiro José de 
Anchieta (GEJA) do Distrito Federal desenvolve 
projeto no abrigo “Nosso Lar”. O Nosso Lar é um 
abrigo, que oferece há 49 anos serviço de aco-
lhimento a crianças e adolescentes que este-
jam em cumprimento de medidas de abrigo. As 
crianças encaminhadas recebem acolhimento 
humanizado, habitação, alimentação balancea-
da, segurança e atendimento psicopedagógico. 

O QUE É O MOVIMENTO:

O Movimento Escoteiro é um movimento 
voltado para os jovens, entre 6,5 e 21 anos, e 
também realizado por eles, contando com o 
apoio de adultos voluntários. As atividades es-
coteiras são voltadas para o desenvolvimento 
dos jovens, trata-se portanto de um movimento 
educativo que busca formar jovens engajados 
na construção de um projeto de vida que bus-
que construir um mundo melhor, mais justo e 
mais fraterno.  

SOBRE O PROJETO:

O Clã Pioneiro é um dos ramos do Movimen-
to Escoteiro, composto por jovens de 18 a 21 
anos incompletos, cujo lema de atuação é “SER-

Clã Pioneiro Piocãmecrã do Movimento 
Escoteiro em Ação no Nosso Lar!

VIR”.  Buscando colocar em prática o lema, o Clã  
Piocãmecrã do Grupo GEJA-DF, que completa 
este ano 45 anos de atuação, desenvolveu e 
vem colocando em prática um projeto de apoio 
ao Nosso Lar. 

 As atividades, iniciadas em 12 de março de 
2022, incluem a  revitalização do espaço de con-
vivência das crianças e organização de um mu-
tirão de recolhimento de doações como, mudas 
de roupa, material escolar, material de limpeza 
e produtos de higiene. Os jovens também têm 
desenvolvido atividades de interação com as 
crianças do Nosso Lar, com brincadeiras, jogos 
e lanche coletivo.

“Nós do Clã temos o lema de servir, e é muito 
gratificante colocá-lo em prática. E é sobre isso 
que o movimento prega, em como o jovem pode 
se inserir na sociedade e contribuir para com 
a mesma, tornando-se assim um adulto rico 
em qualidades tanto para sua vida profissional 
quanto para sua vida pessoal”, disse  Christian 
Villanova, jovem do Clã Pioneiro  Piocãmecrã, 
19 anos.

Segundo Jane Chavantes do Nosso Lar, o 
abrigo tem se beneficiado muito das ativida-
des desenvolvidas pelo Clã e  “as crianças estão  
empolgadas e aprendendo muito”. 
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ACONTECEU NO NOSSO LAR

Diversão e arte com o Mestre Popó

Com muito entusiasmo a Presidente 
do Nosso Lar, Patrícia Braga, nos con-
tou sobre o projeto que tem oferecido 

aulas de Judô, Artes Circenses, Teatro e Gi-
nástica Artística para as crianças na faixa 
etária de 5 a 15 anos do Lar. O objetivo é 
incentivar a prática esportiva e 
cultural e desenvolver as-
pectos psico-sociais.

O capoeirista 
Mestre Popó, 
que trabalha 
como voluntá-
rio há 20 anos 
no Nosso Lar, 
é quem coor-
dena o projeto 
promovido pela 
AGINOC (Associa-
ção de Ginástica da 
Octogonal e Cruzei-
ro) com recursos do 
CDCA ( Conselho dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Fe-
deral).

Como já dizia a música dos Titãs: 
“a gente não quer só comida,  a gen-
te quer comida, diversão e arte”. As 
aulas acontecem às quartas e sex-
tas feiras nos dois turnos com uma 
proposta de contra turno escolar. 
Transformando o mundo mágico da 
arte em realidade.

Patricia nos relatou sobre o entu-
siasmo das crianças que estão extre-
mamente animadas e descobrindo 
potencialidades. “ As crianças estão 
adorando. É super bacana chegar no 
Nosso Lar, ver aqueles meninos dan-
do estrelinhas”.

As crianças estão 
adorando. É su-
per bacana chegar 
no Nosso Lar, ver 
aqueles meninos 
dando estrelinhas.

Patricia Braga

Agradecemos ao Mestre Popó e a 
todos envolvidos com o projeto, pois 
para a descoberta de talentos é preci-
so apenas de uma oportunidade.

Um viva a todos que querem além 
de Comida, Diversão e Arte!
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CAPA

Um terreno gigante, lá no Bandeirante, 
bem na capital do país, fez uma gente 
grande sonhar! 

Trouxe alegria ao olhar e muita disposição 
para trabalhar... e ver o sonho do céu e da 
terra se realizar.

Homens e mulheres querendo, de corpo 
e alma, acolher; abrigar; cuidar e proteger 
uma gente pequena, uma gente preciosa; 
meninos e meninas que precisavam de 
um lar.

Um lar para chamarem de seu, de nosso... 
ali nascia o {tão querido} Nosso Lar!

Veio a primeira casa e lá a vida começou a 
pulsar com uma e outra criança { , } pra lá  
e pra cá!

Foi um início difícil e trabalhoso, que 
marcou para sempre a alma daqueles 
fundadores que queriam ali fazer o amor 
abraçar {aqueles que precisavam se 
abrigar e dar um pouco de alivio e suas 
dores acalmar.}

Aquela casa, { tão simples e tão 
necessária } e que até hoje está de pé, 
tão linda e tão amarela, fazia cada um se 

Nosso Lar: 49 anos de uma trajetoria 
de desafios e muitas conquistas

dedicar e ter o apoio de seus familiares 
para lá ficar e dar segurança e dignidade 
aos pequeninos do Nosso Lar!

Uns mais envolvidos com as burocracias 
{para o abrigo funcionar} ; outras 
emprestando suas mãos macias para 
muitas vezes lavar, passar, arrumar o Lar e 
acarinhar quem ali ia a morar.

E lá se vão  49 anos desde aquele 8 {de} 
abril do importante ano de 1973!Sim... 
o nosso Lar floresceu, cresceu e se 
fortaleceu!

E { ... quanta felicidade } !!! O Lar recebe 
ainda os cuidados de quatro amados 
pioneiros- Walkyria, Nilce, Mariza e 
Arthur- que representam todos os que 
trabalharam na construção {daquele 
local abençoado} e já partiram para o 
plano espitual. A eles, muita gratidão {e 
amorosidade}!!!!

Esses amados, juntos aos demais 
colaboradores de muitos anos, olham 
{ a suspirar e com paixão } as casinhas 
coloridas; os parquinhos; o verde  bem 
cuidado;  as demais dependências... 
{quantas maravilhas feitas com esforço e 
doação! }
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CAPA

No início eram tão poucos, agora há 
tantos a {auxiliar o Lar } ! Funcionários 
,voluntários e outros muitos  envolvidos 
em manter a instituição a funcionar e os 
seus serviços ampliar.  

E os bebês, as crianças, os adolescentes? 
Todos têm suas histórias entrelaçadas  
com a história do Nosso Lar!  E são eles 
que o fazem ser tão especial e essencial... 
até mesmo se agigantar para dar a eles 
a melhor  família possível, seja biológica, 
seja do coração.

Assim, a paz faz morada no coração 
de quem ali está para servir e traz o 
sentimento de que tudo q foi vivido valeu 
e vale a pena.

Alegrias. Tristezas. Vitórias.  Frustações. 

Conquistas... muitas conquistas!

Os que hoje dirigem o Lar o fazem com 
todo o empenho e alegria que merece 
este local tão respeitado e reconhecido 

pela sociedade e pela justiça da nossa 
Brasília!

É um privilégio fazer parte deste mundo 
em que o amor precisa transbordar e 
alcançar as  pessoas pequenas e  grandes 
que confiam na equipe do Lar.

{ Não foi fácil chegar até aqui... quase 
cinquenta anos de esperança e confiança 
fortalecidas por tanto já feito ! }

Não é fácil. Nunca será fácil!

E sempre foi e será gratificante e incrível 
poder ser gente de verdade, {exercitando 
o amor da real fraternidade e sendo um 
exemplo cristão para todos, desde a mais 
tenra idade! } 

Missão cumprida! {Que venham mais 50 
anos! Avante, irmãos!} Parabéns, Nosso 
Lar!!!

Adriana (Alma de Escritora) @escritoraalmade



Boletim Informativo Nosso Lar   |  10    |  Edição 7 - Fevereiro a Maio/2022 

PROJETOS EM ANDAMENTO

Dando continuidade ao programa de recupe-
ração da infraestrutura do “Nosso Lar”, ini-
ciamos esse mês de maio a execução do 

projeto de reforma da parte elétrica externa.  O 
projeto compreende a alimentação geral no pos-
te de entrada, passagem dos alimentadores dos 
quadros de distribuição de controle externos e a 
instalação dos quadros de iluminação externos.  
Ademais, a obra prevê a instalação de pontos de 
iluminação para atendimento a nossa tradicio-
nal “Festa Junina”.  Esse projeto visa não apenas 
modernizar a estrutura física do abrigo mas tam-
bém garantir a segurança de todos a medida que 
cumprira as normas técnicas e legislação vigentes 
relativas a proteção e segurança.  Esperamos que 
seja concluída até o final de junho.

Participe desta grande causa e ajude a melhorar 
as condições materiais do abrigo.

Também é possível ajudar fazendo um PIX. Nos-
sa chave é o CNPJ: 00.444.059/0001-79.

Reforma Elétrica 
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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
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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 


