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No dia 18 de dezembro foi realizada a Celebração Eucarística de Natal na Pequena Casa da Criança. Teve encenação
do nascimento do presépio vivo, apresentação de ballet, cantos com o coral das idosas, banda dos jovens com o
voluntário João e muito mais.

A

N

O mês de dezembro é repleto de amor. Teve apresentação de Natal das crianças do ensino fundamental da Escola
Pequena Casa da Criança e outra especial dos pequenos da educação infantil. Os familiares estiveram presentes e
viveram momentos de alegria.
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No dia 5/12 teve encontro de ﬁnal de ano dos
colaboradores, e a instituição reuniu o grupo na sede do
Sesc Protásio Alves para uma confraternização que teve
como objetivo a integração dos funcionários e momentos
de alegria através de música, espiritualidade, futebol e
passeio em espaços livres.

No dia 29 de Novembro foi realizada na escola da
Pequena Casa da Criança a Feira de Ciências 2019. Os
alunos, muito motivados pelas professoras, ﬁzeram seus
trabalhos com empenho e dedicação. Foi um sucesso e
todos que puderam prestigiar se encantaram com as
crianças e seus trabalhos muito bem feitos e explicados.
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Palavra da presidente, Ir. Pierina Lorenzoni
Caros leitores: no mês de novembro recordamos aqueles
que nos precederam na vida de fé e na santidade.
Celebramos no dia primeiro os falecidos com saudades e
recordações dos exemplos de vida que nos deixaram. Para
os cristãos sabemos pela fé, fundamentados pela Palavra
de Deus que a vida não nos é tirada, mas transformada.
Deus está cuidando das pessoas amadas por nós. Por isso
não devemos ﬁcar tristes. É sim, um dia de silêncio,
orações, saudades e esperança na Ressurreição. É um dia
que nos ajuda a reﬂetir e pensar sobre como estamos nos
preparando para a passagem desta para a outra vida. É
Jesus mesmo que nos aﬁrma que devemos estar
preparados, pois não sabemos o dia e nem a hora em que Ele vai chegar para nos levar com Ele. Pensar na morte é
buscar neste tempo que nos é dado viver uma luz para fazermos as escolhas certas durante a nossa vida. Os textos
Bíblicos nos ajudam a aprofundar a reﬂexão: 2Macabeus 6,3-4; Romanos 6,3-4 e 8-9; Lucas 7,11-17. Jesus ressuscita
os mortos. Celebramos também o dia de todos os Santos. Os Santos são aqueles e aquelas que nos precederam na fé,
foram ﬁéis ao Projeto de Deus e marcaram as suas passagens na terra com suas boas obras, as quais continuam no
tempo presente e foram reconhecidas pela Igreja. A Santidade é conquistada pelos ﬁlhos e ﬁlhas de Deus, que foram
acolhidos pelo batismo na família de Deus. Todos, sem distinção de raça e cor, somos chamados à santidade. Para se
tornar santa, uma pessoa deve ter uma vida de muita união com Deus e que se concretiza na escuta e na prática da
Palavra de Deus. O amor ao próximo é o termômetro que mede a nossa fé e a nossa santidade. Santo Agostinho
recomenda-nos: “ Ame e seja perfeito. Quem ama não peca nunca”. Estamos celebrando com gratidão os 365 dias do
ano que passou. Muitas graças e bênçãos recebidas durante 2019. Será que já paramos para pensar que Deus está nos
presenteando com mais um ano para realizar os nossos sonhos? Um novo ano é sempre bem-vindo e o acolhemos com
muita esperança, fé e amor. É com esse espírito que desejo a todos e todas que os 365 dias de 2020 sejam de muita
paz, amor e solidariedade. Sejamos semeadores do Amor e da paz.

Informativo da Pequena Casa da Criança | Novembro e Dezembro de 2019

A

2

I

P

No ano de 2019 a Pequena Casa teve a parceria do
acelerador de ONGs Instituto Phomenta. A presidente,
irmã Pierina Lorenzoni, e a supervisora Leoní
participaram do curso de capacitação e aceleração
presencial do Instituto Phomenta em Brasília, de onde
trouxeram muito aprendizado e ideias para a instituição.
Gratidão ao Instituto Phomenta e aos patrocinadores do
curso.
G
O Almoço beneﬁcente do dia 8 de dezembro foi muito
especial porque ajudou a Pequena Casa da Criança a
continuar transformando milhares de vidas. A iniciativa
ocorre com sucesso sempre que todos se dispõem a
comparecer e chamar amigos e familiares para os eventos
beneﬁcentes. Por isso é tão importante participar dessas
ações, e essa foi deliciosa. No cardápio havia galeto,
massas e saladas, pratos muito elogiados por todos que
compareceram e ajudaram.
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No dia 6 de dezembro foi realizada a Cerimônia de troca
de faixa do Projeto Judô, e claro que a criançada ﬁcou
muito feliz e orgulhosa. Teve também homenagem ao
primeiro professor do projeto Flávio (em memória,
representado pela esposa e ﬁlho) e teve presença do
mascote Urso Nato. Gratidão à grande parceira Imunosul
que viabiliza este lindo projeto tão generosamente.
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No dia 11 de novembro foi realizada a Assembleia de
fundação da PQNACoop, a Cooperativa Escolar da
Pequena Casa da Criança. O projeto foi desenvolvido
pelos educandos do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos com os grandes amigos do
Sicredi União Metropolitana RS. Gratidão.
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O Segundo Recital de Música da Pequena Casa da Criança realizou-se em 19 de novembro com diversas apresentações
dos alunos das oﬁcinas do Projeto Música em parceria com a empresa amiga Imunosul.
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Os educandos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos assistiram à corrida no Autódromo de Tarumã
no dia 16 de novembro e puderam ver de perto os carros e até entrar em um. Gratidão ao piloto Luiz Sergio Sena
Vargas Jr e Branchi Eventos por darem esta oportunidade incrível às crianças.
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No dia 28 de novembro foi comemorado no Brasil o Dia Nacional de Ação de
Graças, data especial alusiva ao costume do “Dia de Ação de Graças”, que vem
dos Estados Unidos da América. Na Pequena Casa da Criança foi realizada uma
Celebração com momentos de agradecimento com os alunos e educandos,
pedindo bênçãos e paz. Colaboradores representantes dos diversos setores
compareceram levando algum objeto que demonstra simbolicamente seu
trabalho. Muita Gratidão a todos que de alguma forma ajudam a Pequena Casa
da Criança.

A Orquestra Pequena Casa da Criança fez sua confraternização de ﬁm de ano em
dezembro e entrega de certiﬁcados pela participação durante o ano que
terminou.
O grupo fez bonito em apresentações como a Parada de Natal do Charlie
Brownie, evento lindo que juntou muitos voluntários, o Prêmio RBS TV de
Jornalismo e Entretenimento e o Natal Luz de Arvorezinha.
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É bom ver solidariedade se multiplicando e se transformando em uma longa lista. Siga os tópicos, caríssimo leitor, e veja quanta gente se envolveu
em um belo trabalho para fazer deste 2019 que passou um ano de amor, de dedicação e de muito voluntariado. São essas atitudes que mudam o
mundo ao nosso redor e deixam o ambiente mais fraterno. Depois de tantas demonstrações de carinho, a Pequena Casa já acredita seriamente em
um Feliz 2020, agradece por todo o apoio recebido em 2019 e deseja um futuro de abundantes graças. Que possamos juntos educar e transformar
vidas, o que já ocorre por obra de toda essa turma que relacionamos a seguir.
- Diversas doações do Solidariedade e Amor; Doação de alimentos da AJUPA, Associação de Judô Porto Alegre; Doação de brinquedos dos amigos da
Hewlett Packard Enterprise / HPE R&D Center-Brazil; Ação de Natal dos Bombeiros na Pequena Casa da Criança; Doação de alimentos da Bárbara e
seus amigos; Pequeninos da educação infantil com as amigas da Bausch + Lomb na Ação de Natal, com muitos presentes; Doação de alimentos das
amigas do Diretório Acadêmico da Engenharia de Minas da UFRGS; Brinquedos e roupas arrecadados na Open Feira de Design; Doação de materiais
do voluntário engenheiro Negretto; Doação de brinquedos da ONE Imóveis de Luxo; Doação de uma televisão da Paula, que veio anteriormente
realizar uma linda ação com a empresa Fourge; Entrega de presentes com Papai Noel e os amigos da Rede Gaúcha de Imóveis; Doação de
brinquedos e integração com os amigos da Academia 3 Figueiras; Doação de brinquedos da Escola de Goleiros Eduardo Bragaglia; Ação solidária de
Natal da Comerlato Imobiliária com os educandos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Doação de brinquedos feita pelos
alunos do Colégio Anchieta.
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Foi uma imensa alegria viver mais uma conquista, e de importância
nacional. A Pequena Casa da Criança é uma das 100 Melhores ONGs do Brasil
de 2019. Em sua terceira edição, o prêmio foi realizado pelo Instituto Doar,
O Mundo Que Queremos e Rede Filantropia, em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas, e reconheceu as melhores práticas de gestão e
transparência no Terceiro Setor. O prêmio tem como objetivo reconhecer as
organizações não governamentais que mais se destacam pela transparência
e gestão de qualidade em suas atuações. O evento foi realizado no Teatro J.
Safra em São Paulo.
Além da gratidão que sempre enche de esperança e harmonia as salas da Pequena Casa da Criança, o orgulho de
desempenhar um bom trabalho, reconhecido nacionalmente, traz ainda mais força e ânimo para auxiliar a todos que
precisam na comunidade da Vila Maria da Conceição. A Pequena Casa recebe este prêmio pela segunda vez. Já havia
ganho em 2017, na primeira edição.
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No ano de 2019 a Pequena Casa da Criança teve a parceria voluntária da “A
escola das emoções”, que tem como propósito promover a saúde e a
consciência nas relações pessoais e socioambientais através do
autoconhecimento. Foram diversas ações ao longo do ano, como vivências
com colaboradores e o tema comunicação empática e aula sobre comunicação
não-violenta e educação emocional, atividades que foram desenvolvidas com
turmas da escola da Pequena Casa, muito aproveitadas por todos. No ano de
2020 a parceria seguirá forte e muito mais frutos serão colhidos. Gratidão.
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Novembro foi o mês da Consciência Negra, e a data é celebrada no dia 20. Para
marcar este importante momento houve apresentações das crianças, da
Academia de Samba Puro e do Grupo de Dança Brazil Estrangeiro na Pequena
Casa. Também marcou a data a Celebração Afro Católica com o Frei Susin e a
Pastoral da Vila Maria da Conceição. Ainda ﬁzeram parte da agenda o espaço
"Beleza Negra na Escola", a exposição Africana na Pequena Casa e o aulão de
capoeira para a criançada com o voluntário Pedro. E para os colaboradores da
Pequena Casa teve capacitação sobre "Promoção da Igualdade Racial" com
Juliana Bueno, da JB Gestão Empresarial.
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Várias ações marcaram o ﬁm de ano
do grupo dos idosos (Grupo
E s p e r a n ç a ) . Te v e f e s t a d e
encerramento do ano com amigo
secreto e muito amor, além de um
lindo passeio do grupo no Catamarã
Bela Catarina.
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A formatura do Projeto Pequena Casa
Grande Causa ocorreu em 25 de
novembro com diversas atrações.
Dias mais tarde, em 16 de dezembro,
tivemos a formatura do Projeto
Talentos de Futuro, segunda turma,
numa parceria com o Instituto Algar.

Colabore com a Pequena Casa Criança
Caixa Econômica Federal
Agência: 0445 (operação 003) - Conta: 905-3
Banco do Brasil
Agência: 2814-2 - Conta: 91445-2
Banrisul
Agência: 0051 - Conta: 06.026.359.1-6
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No dia 29 de novembro teve muita
pizza e diversão na ação da Oca de
Savóia com a Smile Flame para a
criançada da Pequena Casa. Ainda
teve a participação de artistas de
circo para animação da turma.

Central de Doações da Pequena Casa da Criança
Quando a Pequena Casa chamar, atenda!
Nossas crianças precisam de sua ajuda.

Se você quiser fazer doação de roupas
ou alimentos, nosso endereço é:
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon
Fone: (51) 3076 0500
As crianças da Pequena Casa agradecem sua colaboração.

Você também pode nos ligar: (51) 3384 1001
Rua Mário de Artagão, 13 - Partenon - Porto Alegre

