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VOCÊ SABIA?
Bazar Brechó de Natal, 

02 a 11 de dezembro.

PROJETO EM
ANDAMENTO
Reforma das caixas 

de esgoto e gordura

ACONTECEU 
NO NOSSO LAR
Dia das Crianças

Boletim Nosso Lar

Bazar Brechó de Natal, 

02 a 11 de dezembro.

Um Show Um Show Um Show 
de Natalde Natalde Natal

Nilson Lima, Salomão Di Pádua 
e amigos em um maravilhoso 
show, no Clube do Choro, 
em prol do Natal das crianças 
do Nosso Lar



editorial expediente

O tempo não para!

E passa rápido...

Piscamos os olhos e já estamos no fi m do ano.

Este Natal será realizado com as verbas que 
conseguiremos com um show.

Temos uma casa do Abrigo funcionando na 
Comunidade.

Nosso Bazar de Natal será em dezembro e já 
estamos planejando o ano que vem.

Ano que faremos 50 anos de funcionamento.

Para tempo!

Parece que é muita coisa para fazer.

Mas, com a ajuda de todos, conseguiremos!

Desejamos a você muita saúde e alegria nas 
festas de fi m de ano.

Desejamos, ainda, que estejamos juntos de 
novo no próximo ano.

Um abraço

DIRETORIA - EXECUTIVA
Gestão de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022

Presidente

Patricia Braga de Oliveira

Vice-Presidente

Nilce Serafi ni

Diretora de Administração

Walkyria Braga de Oliveira

Diretor Financeiro

Sérgio José Chavantes

Diretora de Saúde e Bem Estar

Marlete Santana do Nascimento

Diretora de Comunicação

Jane Brunoro Werneck Chavantes

Coordenador do Abrigo

Romilda Montalvão Alves

FALE CONOSCO

SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS  “NOSSO LAR”
CNPJ: 00.444.059/0001-79 SAIS LOTE “C”

Endereço: 
SAIS Lote  “C” Núcleo Bandeirante - DF

CEP: 71.737-000

Telefones:  (61) 3301-1120 /  3301-3244

 (61) 98483-6854

Email: contato@abrigonossolardf.com.br

Site: abrigonossolardf.com.br

Facebook: nossolardf

Instagram: abrigonossolar

CAPA
Fotos: Acervo Pessoal

Diagramação: Patricia Porto

Periocidade: Trimestral

Patrícia Braga
Presidente

HORÁRIO DE VISITA: domingo, das 9h às 12h



Boletim Informativo Nosso Lar  |  3    | Edição 8 - Junho a Outubro/2022  Boletim Informativo Nosso Lar  |  3    | Edição 8 - Junho a Outubro/2022  

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?

O tradicional Bazar Brechó de Natal da 
nossa Instituição se realizará do dia 02 a 
11 de dezembro de 2022. Em nosso salão 
de múltiplas funções estarão em exposi-
ção produtos feitos por nossas artesãs 
do grupo Art Lar e de também talentosas 
voluntárias que trabalham em suas casas 
e nos doam suas peças. Louças, panos 
de prato, utilidades domésticas, bonecas 
de pano e produtos de Natal que, esta-
rão a venda além de roupas e acessórios 
usados especialmente, separados para 
esta data.

Contamos com a sua presença!

Bazar Brechóde NatalBazar Brechó

O tradicional Bazar Brechó de Natal da 

Bazar Brechó

02 a 11

10h às 17h

Nosso Lar

dezembro
10h às 17h

dezembro
10h às 17h

Nosso Lar
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Casa na Comunidade

VOCÊ SABIA?

CASA DE HOSPEDAGEM 

A partir do mês de outubro temos uma 
Casa Lar na comunidade que acolhe 10 
crianças e /ou adolescentes em regime de 
proteção.

Esta foi uma exigência de nossa parceria 
com a Secretaria de Ação Social do GDF, 
que segue as Orientações Técnicas para os 
serviços de Acolhimento do MDS.

A medida proporciona uma maior autono-
mia aos adolescentes e nesta vivencia na 
comunidade suas atividades e tarefas do 
dia a dia estarão mais perto da realidade 
que terão quando reintegrados as suas fa-

mílias ou quando saírem do abrigo quando 
completarem 18 anos.

É um novo desafio. Cuidar e garantir os 
direitos de crianças e adolescentes que 
não estão em nosso espaço físico. Mais do 
que nunca contamos com a proteção da 
Espiritualidade e a dedicação de nossos 
funcionários que saíram de sua zona de 
conforto para encarar esta nova forma de 
trabalho.

Sabemos que podemos contar também 
com nossos colaboradores que estão na 
torcida para tudo dar certo

O direito à saúde e um dos direitos 
fundamentais a que a criança merece.

Diante do enorme espaço � sico e da vo-
cação em cuidar que nossa Instituição 
possui, resolvemos abrir outro serviço em 
nossa “casa”. O objetivo é hos-
pedar crianças, de 0 a 12 
anos, com suas acompa-
nhantes que estarão em 
tratamento de saúde no 
DF.  Estas crianças são 
de outras Unidades da 
Federação, de famílias 
carentes, que não teriam 
como fi car na cidade para 
suas consultas, cirurgias, trans-
plantes e quaisquer outros tipos 
de suporte na área da saúde que não 
encontram em seus Estados de origem.

Funcionamos com a casa de apoio des-
de 2018 e já atendemos cerca de 1.239 
crianças. Este serviço não tem nenhu-
ma ajuda de verba do governo. Por isso, 

precisamos de ajuda 
para este serviço não 
fechar. Estamos à dis-
posição para novas 
ideias de como fazer 
para arrecadar fun-
dos e continuar hos-

pedando essas crian-
ças em um momento de 

tanta fragilidade que é este, 
de buscar melhora para as difi -

culdades de saúde.
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ACONTECEU NO NOSSO LAR

Pela manhã o grupo de socialização desenvolveu ati-
vidades com as crianças mexendo na terra plantando 
árvores frutíferas: goiaba, pitanga, jatobá, laranja e 
mexerica. Ensinar as crianças de onde vem o nosso 
alimento faz toda a diferença! Dar valor ao que se co-
loca no prato e, quem sabe, aprender uma profi ssão?

A tarde, o lanche teve um sabor especial @NinaBaunilha 
ofereceu com muito carinho e capricho, delicioso bolo, 
biscoitinhos, docinhos e pirulitos fi namente decorados! 
A criançada adorou! E tudo isto veio acompanhado de 
presentes!

Agradecemos a todos por terem proporcionado as 
nossas crianças um dia tão especial!

E o Dia das Crianças 
no Lar foi assim: muita 

alegria e agito!

Se depender do grupo de estudantes da Liga Acadêmica de Diagnóstico Odontológico, o LADOU, 
da Unieuro, o futuro da saúde bucal da população do DF estará em boas mãos. Prova disso é a 
belíssima ação realizada, em outubro, com as crianças do Nosso Lar. 

Durante uma manhã inteira os residentes do Abrigo tiveram a oportunidade de interagir, brincar e 
aprender informações valiosas com os estudantes da universidade, além de receber kit de higiene 
bucal doado pelos futuros profi ssionais. 

Exemplos de cidadania e de valores imprescindíveis para a formação das crianças.

Profi ssionais promissores,
 crianças saudáveis
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CAPA

Assim será uma noite especial, dia 17 de no-
vembro, no Clube do Choro de Brasília.

A ideia foi do talentoso amigo Nilson Lima, 
conhecido cantor dos amantes da MPB de 
qualidade de nossa cidade.

Ele, já faz tempo, pensa em fazer um show 
para ajudar nossa Instituição.

Sonho adiado pela pandemia... Mas, Será 
fundamental para arrecadarmos verbas para 
este Natal de nossos acolhidos.

Nilson convidará amigos queridos para acompa-
nhá-lo nesta ação tão generosa.

Entre eles estão Salomão de Pádua e Agilson Al-
cântara. Só gente do bem...

Você poderá nos ajudar comprando os ingressos, 
levando sua família e amigos, divulgando o evento. 
Assim cantaremos juntos e ajudaremos o Nosso Lar. 
Para quem estiver lá faremos sorteios de presentes.

Imagina se você ajuda e sai com um presente na 
mão!

 Esperamos vocês!!

em prol do Natal das crianças do Nosso Lar
Um Show de Natal

com vida

“Quem canta 
seus males espanta”.
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PROJETOS EM ANDAMENTO

Após a conclusão da reforma elétrica externa no 
mês de junho de 2022, fez-se necessário iniciar 
a adequação das caixas de esgoto, gordura e 
sabão de todas as unidades (casas e prédios) 
que compõem a estrutura � sica do NOSSO 
LAR. Esse investimento foi um requerimento da 
Companhia de Água e Esgoto de Brasília (CA-
ESB) que intimou a entidade a adequar-se nos 
PROJETO EM ANDAMENTO normas técnicas 
vigentes em um período não superior a 60 dias. 

As obras de adequação foram concluídas em 
6 (seis) semanas e importou em um custo não 
previsto de R$45.000,00.  Nesse sentido, solici-
tamos a ajuda de nossos associados e doadores 
na medida de suas possibilidades para cobrir 
essas despesas. Contribuições podem ser en-
viadas através de transferência bancaria (TED) 
para os seguintes dados bancários:

CAESB

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

BANCO DO BRASIL (001)
 Agência: 4594-2
Conta: 425.383-2
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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

Felici� á 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

Boletim Informativo Nosso Lar   |  10    |  Edição 8 - Junho a Outubro/2022 

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 


