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Wagner Moura Gomes
Fundador-presidente FSF

O cenário provocado pela pandemia da Covid-19 é desafiador para todos e se arrasta desde março de 2020. Para nós, 
da Fraternidade sem Fronteiras, os desafios nos impulsionam a fortalecer o movimento e a ampliar nossos trabalhos 
de acolhimento.  

Em 2021, decidimos olhar por crianças abandonadas pelas ruas na República Democrática do Congo, com o lançamento 
do nosso 11º Projeto – Órfãos do Congo. Expandimos nossas ações pelas pessoas em situação de rua no Brasil e nos 
Estados Unidos com a inauguração do Centro de Acolhimento Referência, no polo do Rio de Janeiro e três cidades 
norte-americanas com a entrega de refeições e roupas. Lançamos o Primeiro Programa Educacional da FSF, Garrafas 
ao Mar. Em Madagascar, inauguramos o Centro de Acolhimento Campo da Paz com capacidade para atender até 3500 
crianças e 600 adultos. 

Fizemos duas campanhas emergenciais, uma para o tratamento de crianças desnutridas em Madagascar e outra para 
famílias atingidas por enchentes na região Norte do Brasil.
Fortalecemos nossa missão com o I Encontro de Voluntários da FSF, o Portal do Voluntário e uma série de transmissões 
ao vivo sobre os nossos projetos. 

Reforçamos a importância do apadrinhamento com a possibilidade de uma nova modalidade, o apadrinhamento 
empresarial, para pessoas jurídicas com contribuição mensal de R$500. Assim, empresas e pessoas físicas podem 
unir à nossa causa e dar continuidade aos nossos trabalhos de ajuda humanitária que chega a 34 mil acolhidos em 
oito países. 

E queremos fazer ainda mais todos os dias. Queremos que a mensagem de fraternidade seja ainda mais disseminada 
e vivenciada em todas as partes do mundo e por isso, nossos esforços contínuos em todas as possibilidades.

Muitas transformações e todas pela união de padrinhos, madrinhas e muitas pessoas que acreditam em um mundo 
melhor!
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Histórico e Atuação da FSF 

MISSÃO

Vivenciar e incentivar a prática da fraternidade, sem 
restrições étnicas, geográfi cas ou religiosas, amparando 

prioritariamente crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade ou risco social.

VALORES
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Regiões de Atuação FSF

Desde 2009, a Fraternidade sem Fronteiras une corações em volta do mundo, incentivando e 
fazendo com que milhares de pessoas vivenciem a fraternidade! É por meio desta união que, hoje, 
levamos ajuda humanitária aos lugares mais desafiadores do mundo. Com atuação em oito países 
(Brasil, Haiti, Madagascar, Malawi, Moçambique, República Democrática do Congo, Estados Unidos 
e Senegal), coordenamos, administramos e abraçamos muitos trabalhos.

Juntos, acolhemos 34.494 irmãos, oferecemos alimentação, atendimentos médicos, formação 
profissionalizante, acesso à educação, cultivo sustentável, construção de casas e apoiamos 
projetos que atendem crianças com doenças raras. 

Esse movimento fraterno, escrito por muitas mãos, fez com que, em 12 anos de caminhada, 74 
polos de trabalho fossem implementados, 22 poços artesianos e 298 casas construídas, 3 padarias 
e 22 oficinas de produção implementadas. Ao todo, por mês, 529 mil refeições são servidas nos 
projetos mantidos pela Organização. Além de proporcionar acesso à educação a 1182 jovens, 
sendo 7 deles jovens universitários. 

Na África subsaariana, especificamente em Madagascar, Moçambique e Malawi também 
amparamos 599 idosos, ajudando-os com alimentação e construção de casas. Para a população 
adulta, por meio de capacitação e oficinas de produção, pudemos proporcionar trabalho para 579 
pessoas. 

Entre as nossas regiões de atuação, consideramos que há áreas diretas e indiretas. As diretas são 

Projetos da FSF, administrados pela Organização e que recebem 
apadrinhamento. Área direta de atuação.

Projetos apoiados pela FSF, que recebem apadrinhamento. Área direta de 
atuação.

Trabalhos que recebem contribuição mensal da FSF, advindas de doações 
avulsas. Área indireta de atuação.

Histórico e Atuação da FSF
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Regiões de Atuação FSF

aquelas que possuem projeto específico em determinada localidade do mundo, e que recebem 
apadrinhamento via FSF.  Atualmente, 11 projetos funcionam neste formato, no Brasil e na África.  As 
indiretas abrangem alguns trabalhos pontuais, nos quais auxiliamos com outras doações recebidas, 
como acontece no Haiti e Moçambique; e por isso aparece em nossa prestação de contas.

ÁREAS INDIRETAS DE ATUAÇÃO

No Haiti, atuamos com a Escola Gnose, localizada na cidade de Hinche. Lá, 198 crianças são 
atendidas e recebem alimentação. 

No distrito de Dondo, em Moçambique/África, apoiamos o trabalho desenvolvido pelo pastor 
Pedro, oferecendo alimentação a cerca de 300 crianças. No distrito de Búzi, Moçambique, estamos 
contribuindo com a construção do Orfanato Vila das Crianças que, quando finalizado, irá abrigar 80 
crianças órfãs e/ou em situação de vulnerabilidade social. 

Em Tete, província da região central de Moçambique, contribuímos com o Orfanato Dona Laura, que 
acolhe cerca de 60 crianças.

Histórico e Atuação da FSF
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Regiões de Atuação FSF

SEDE E NÚCLEOS INTERNACIONAIS

Sede FSF no Brasil - trabalha para a realização da Missão FSF, possui a estrutura com as áreas: 
Administrativa, Financeira, Comunicação e Marketing, Relacionamento, Central de Presentes, 
Captação e Projetos, Auditoria e Controladoria de Projetos.

Núcleo Internacionais - trabalham para divulgar a causa da FSF e levar a mensagem de fraternidade 
a mais pessoas, com o objetivo de aproximar mais voluntários, padrinhos e madrinhas. E vale 
reforçar que o Núcleo Reino Unido tem suas atividades concentradas em prol do projeto Acolher 
Moçambique. 

Histórico e Atuação da FSF
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Um movimento fraterno será sempre uma 
história escrita por muitas mãos. A Fraternidade 
sem Fronteiras (FSF) nasceu do coração de um 
homem, mas alcançou e ajuda cada dia mais 
pessoas pela união de vários corações fraternos.  

Wagner Moura Gomes, o fundador-presidente 
da FSF, era só um menino quando se viu 
chorando pela fome no mundo. Uma dor que o 
acompanhou por toda a juventude, quando já se 
dedicava a trabalhos voluntários na periferia de 
Campo Grande/MS, cidade natal dele. Já adulto, 
não conseguindo mais evitar esse chamado, 
decidiu ir à África.

Escolheu Moçambique, país de língua 
portuguesa, localizado na região mais pobre 
do mundo, a África Subsaariana. Começava ali 
o trabalho de acolhimento da Fraternidade sem 
Fronteiras que hoje já se expandiu por todas as 
áreas de atuações apresentadas. 

Daqueles primeiros dias aos de hoje, uma série 
de felizes acontecimentos, padrinhos/madrinhas 
e amigos da causa, vêm tecendo essa história 
de fraternidade. 

BREVE HISTÓRIA FSF

Para conhecer melhor algumas experiências 
e refl exões de fraternidade de Wagner 
Moura Gomes, acesse e adquirira o Livro "A 
Alma Fala", que possui toda a renda da obra 
revertida para os projetos FSF:

Histórico e Atuação da FSF
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ACOLHER MOÇAMBIQUE 
Moçambique, país onde a FSF começou a dar 
os primeiros passos e, hoje possui 34 polos de 
trabalho, sendo 30 Centros de Acolhimento. 
Acolhemos 13.913 pessoas (entre crianças, 
adultos e idosos), que recebem alimentação, 
cuidados com a saúde, orientações à higiene, 
oficinas de trabalho, participam de atividades 
pedagógicas, recreativas e culturais. 

A ajuda humanitária que chega ao país, por 
meio de muitas mãos fraternas, é o que garante 
que centenas de pessoas tenham o que comer. 
Moçambique está entre 16 países correndo alto 
risco de apresentar níveis crescentes de fome 
aguda, diante de um cenário global apontando 
novos recordes nos níveis de insegurança 
alimentar aguda, de acordo com o relatório 
da Organização das Nações Unidas (ONU). O 
número de pessoas que enfrentam uma crise 
ou emergência alimentar pode ter chegado a 1,7 
milhão. 

Essa realidade é transformada por meio do 
trabalho humanitário. A nossa união transforma 
a realidade da população local. Hoje, já estamos 
presentes em 30 aldeias com nossos centros de 
acolhimento. A nossa missão é, além de fornecer 
alimentos e assistência, oferecer instrumentos 
para que os acolhidos ganhem autonomia e 
levem a missão fraterna mais longe. 

PROJETOS 

• 30 CENTROS DE ACOLHIMENTO
• 11.583 CRIANÇAS ACOLHIDAS
• 1.182 JOVENS ACOLHIDOS
• 599 IDOSOS ACOLHIDOS 
• TRABALHO DIRETO DE 267 
COLABORADORES 

Desde a abertura do primeiro centro de 
acolhimento em Moçambique, em 2010, o 
trabalho tem colhido muitos frutos. Atualmente, 
sete jovens - que chegaram à FSF ainda crianças, 
já são universitários e em 2021, comemoramos a 
graduação da Especiosa Marge, em licenciatura 
em Biologia e Química.

Projetos

A paisagem local é modificada com o trabalho 
nas machambas (hortas). Ao todo, são 11: 
sete ativas e quatro em reestruturação. Foram 
adquiridos um trator, motobomba e tubagem 
para ajudarem no preparo do solo e irrigação. 
O alimento, tão escasso no país, agora brota da 
terra e chega aos pratos dos nossos acolhidos 
deixando as refeições mais nutritivas e 
saudáveis. Depois do período de suspensão, as 
refeições voltaram a ser servidas nos centros, 
durante três vezes na semana.

• 11 MACHAMBAS 
• 35 TONELADAS DE ALIMENTOS PRO-
DUZIDOS (CEBOLA, ALHO, TOMATE, BE-
TERRABA, CENOURA, ALFACE, REPO-
LHO, COUVE E FEIJÃO) 
• 1 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
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Saiba mais sobre o 
projeto no QR Code.  

PROJETOS 

ACOLHER MOÇAMBIQUE

Incentivamos a prática de esportes, a cultura 
local com oficinas de música e arte, oferecemos 
qualificação profissional com oficinas de 
biocarvão, panificação, costura, agrofloresta e 
marcenaria, para proporcionar independência 
e dignidade. Foram contratados um engenheiro 
agrônomo e três professores para as aulas 
de rugby, marcenaria e dança tradicional. Foi 
construída uma quadra de areia, reforma e 
ampliação da padaria e marcenaria.

• AMPLIAÇÕES EM 2021:
• 1 POÇO ARTESIANO PERFURADO 
• 19 CASAS CONSTRUÍDAS 

Essas conquistas só são possíveis porque 
padrinhos e amigos da causa se unem em 
prol de um objetivo: fazer do mundo um lugar 
mais fraterno! É essa fraternidade que pulsa 
nos corações de cada envolvido na causa que 
leva alimentação e oportunidades para nossos 
irmãos moçambicanos. Os desafios continuam 
e são muitos, mas sabemos que unidos o 
trabalho humanitário chega mais longe, acolhe 
mais irmãos e leva oportunidades a quem mais 
precisa. Khanimambo.

Projetos
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AÇÃO MADAGASCAR 

PROJETOS 

Chegamos ao sul da Ilha de Madagascar, em 
Ambovombe, local que abriga nosso primeiro 
Centro de Acolhimento, em 2017. Desde então, 
juntos, padrinhos, voluntários e apoiadores da 
causa, acolhemos irmãos que sofrem uma das 
piores crises humanitárias do mundo: a fome. 

Atualmente, acolhemos 16 mil irmãos nos nossos 
13 Centros de Acolhimento, onde atuamos para 
oferecer alimentação, cuidados com a higiene, 
atividades de recreação e culturais, capacitação 

para o trabalho, oficinas de costura, agrofloresta, 
biocarvão, sabão, artesanato, ferrugem e tijolos 
ecológicos. Também implementamos uma 
padaria, para a produção de pães para consumo 
da comunidade local e proporciona uma geração 
de renda aos acolhidos envolvidos na produção.

Em 2021, tivemos que olhar com mais 
profundidade para a situação nutricional das 
nossas crianças em Madagascar. Seca, lavouras 
perdidas, tempestades de areia, pandemia que 
fechou fronteiras e agravou a recessão no país 
e alimentos com preços disparados. Tudo isso 
fez com que a fome tomasse uma proporção e 
é chamada de A Grande Fome. O cenário exigiu 
ação. Com a Campanha SOS Madagascar, 
buscamos recursos para garantir o tratamento 
nutricional de pelo menos 1600 crianças que já 
eram atendidas pelo projeto Ação Madagascar. 

• 13 CENTROS DE ACOLHIMENTO
• 1 CLÍNICA MÉDICA
• 16 MIL ACOLHIDOS 
• 5 OFICINAS 
• 1 PADARIA
• 243 MIL REFEIÇÕES POR MÊS  

CIDADE DA FRATERNIDADE 
• 100 FAMÍLIAS ACOLHIDAS
• 2 SALAS DE AULA 
• 275 ÁRVORES PLANTADAS
• 1762 CRIANÇAS NA ESCOLA 
(MATRÍCULA, UNIFORME, MATERIAL 
ESCOLAR) 
• 20 BANHEIROS
• TRABALHO DIRETO DE 144 
COLABORADORES 

Projetos
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Construímos mais um Centro Nutricional em 
Madagascar. A comunidade de Marafono passa 
a ter visitas mensais de nossos colaboradores 
e voluntários, que fornecem refeições para 
os acolhidos.  Antes de a FSF chegar ao local, 
a única alimentação disponível era a fruta e a 
folha dos cactos - alimento utilizado para saciar 
a fome. 

PROJETOS 

AÇÃO MADAGASCAR 

CAMPO DA PAZ – CENTRO DE 
ACOLHIMENTO 

• Espaço próprio da FSF 
• Estrutura planejada  
• Ampliação de 2800 para 3500 crianças 
e 600 adultos 
• 1 clínica médica 
• Materiais novos
• 5 casas para os voluntários
• Refeitório com 100 mesas
• Cozinha
• 2 cisternas
• 24 locais para banho
• 4 banheiros
• Local para corte de cabelo, escovar 
dentes e retirada bicho de pé

A inauguração do novo Campo da Paz, em 
Madagascar, permitiu uma ampliação nos 
atendimentos da Clínica Médica. Agora, 
contamos com dois pavilhões, que abrigam 16 
salas e 24 leitos regulares para internação. O 
local também conta com pias para higienização, 
mesas e macas ginecológicas e uma sala de 
vacinação.

O tratamento nutricional é demorado e lento, 
pois as crianças precisam recuperar o peso, 
os nutrientes e substâncias importantes para o 
desenvolvimento, como: zinco, proteínas, água, 
açúcar, entre outros.  Mensalmente, as famílias 
recebem arroz, óleo e feijão para o preparo das 
refeições; e, por meio de pontos de preparo 
de alimentos, as crianças das comunidades 
recebem refeições seis vezes por semana. 

Além da Clínica Médica, o Campo da Paz também 
está com um refeitório mais amplo e equipado 
para servir mais de quatro mil refeições diárias.  
O espaço foi planejado para acomodar até 800 
pessoas ao mesmo tempo.  E o  banho, tão raro 
em Madagascar, está ainda mais acessível - são 
40 chuveiros funcionando ao mesmo tempo.  
Cada detalhe impacta o cotidiano de milhares 
de famílias.

Acompanhe mais 
detalhes do projeto: 

Projetos
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NAÇÃO UBUNTU 

Ao lado do campo de refugiados de Dzaleka, 
no Malawi/África, que abriga cerca de 52 mil 
refugiados num espaço construído para apenas 
10 mil pessoas viverem, o projeto Nação Ubuntu 
surge como um espaço onde os refugiados de 
guerras podem encontrar auxílio e se capacitar 
para ganharem independência.

Para proporcionar um lar seguro para dezenas 
de famílias que chegam ao Malawi e, sem um 
lar, vivem na área de trânsito (espaço reservado 
para abrigar refugiados de guerra, até estes 
terem condições financeiras para construírem 
suas próprias casas), iniciamos a campanha 
contínua Casas de Coração - Malawi, que visa 
arrecadar recursos financeiros para a reforma e 
construção de casas no local. 

Em 2021, 83 casas foram construídas e entregues 
para as famílias que viviam na área de trânsito. O 
custo para a construção de uma casa na região 
é em torno de $2 mil dólares (cerca de R$10 mil) 
e a ação tem devolvido a dignidade e oferecido 
um lar seguro para dezenas de acolhidos.

No projeto, são desenvolvidas oficinas de 
agrofloresta, biocarvão, costura e sabão que 
geram renda para os acolhidos e os capacitam 
para o trabalho. Por meio dessas ações, a FSF 
tem promovido postos de trabalho. Ao todo, 
temos 137 colaboradores. 

O projeto Nação Ubuntu dispõe de 10 hectares 
de terra para desenvolver a agrofloresta. São 6 
funcionários para a realização desta atividade 
com o objetivo de se tornar sustentável na 
produção de alimentos para suprir as demandas 
do próprio projeto, como também, gerar renda 
através da venda.

A oficina de Biocarvão é uma solução sustentável 
que visa a diminuição do desmatamento 
utilizando energia que vem da natureza e não 
agride a saúde. É uma atividade que envolve 
10 trabalhadores na produção do biocarvão 

PROJETOS 

Projetos
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PROJETOS 

Saiba mais 
sobre o projeto 

no QR Code.  

Campanha 
Casas de 
Coração: 

e auxilia tanto na geração de renda, como no 
consumo local. Atualmente são confeccionados 
briquetes diariamente.

Os sabões produzidos pelos acolhidos do 
projeto receberam a certificação de qualidade 
pelo governo do Malawi para que pudessem ser 
comercializados. Parte do sabão produzido vai 
para comercialização e oportunidade de geração 
de renda, e também são incluídos nas cestas de 
alimentos destinadas para as famílias, crianças 
e voluntários.

• 1 POLO DE TRABALHO
• 731 ACOLHIDOS
• 5 OFICINAS: AGROFLORESTA, 
BIOCARVÃO, COSTURA, PRODUÇÃO 
DE SABÃO, ESPORTE 
• 83 CASAS CONSTRUÍDAS

Em 2021, foi ampliada a capacidade de acolher 
crianças na Escola Ubuntu. Foi celebrada a 
graduação de 90 alunos da pré-escola que 
seguiram para o ensino primário. Com a abertura 
das novas turmas, as crianças têm a chance 
de continuar os estudos, novos professores 
foram contratados e receberam capacitação 
e formação pedagógica com base no método 
Montessori - ministrado pela professora-
consultora malawiana, Tisungane Howa. 
Atualmente, são 322 alunos matriculados no 
ensino infantil e primário, além de 60 bebês 
na creche. As crianças recebem alimentação, 
material escolar e uniformes escolares. 

AMPLIAÇÕES EM 2021:
• 4 NOVAS TURMAS 
• 120 NOVOS ALUNOS 
• 50 BEBÊS A MAIS NA CRECHE 
• 322 CRIANÇAS NA ESCOLA 
• 26 IDOSOS 

No Campo de Refugiados de Dzaleka, uma 
Clínica Médica foi criada por meio da iniciativa 
de um médico congolês. O local dispõe de 
laboratório e espaço de internação, além de um
ambulatório; farmácia; departamento de 
reabilitação nutricional e para fisioterapia. 
A Fraternidade sem Fronteiras auxilia com 
doações de medicamentos para a farmácia da 
clínica, facilitando o acesso a quem precisa. 

Projetos
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BRASIL, UM 
CORAÇÃO QUE ACOLHE 
A Organização das Nações Unidas (ONU) estima 
que mais de 262 mil venezuelanos vivam no 
Brasil, mais de 30 mil no estado de Roraima, que 
é a principal porta de entrada dessas pessoas 
ao país. Muitos deles estavam e seguem em 
situação de rua. 

O projeto Brasil, um coração que acolhe foi 
pioneiro na região, antes mesmo da chegada do 
ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) e da 
instalação da Operação Acolhida, operação do 
exército brasileiro montada em resposta à crise 
de refúgio e migração no Brasil. 

Em 2021, em Boa Vista – capital do Estado 
de Roraima, 993 pessoas estiveram sob o 
acolhimento da FSF no Espaço Emergencial 13 
de Setembro e no São Vicente 2, sendo o último 
considerado um centro de acolhimento modelo 
pela Operação Acolhida. 

Em Pacaraima, o Centro de Referência e 
Capacitação, em um ano, ofereceu atendimento 
a 1046 pessoas, sendo 1008 com qualificação 
profissional em seis cursos diferentes, entre 
migrantes e refugiados venezuelanos, indígenas 
venezuelanos e brasileiros.

PROJETOS 

Saiba mais no 
acessando nosso 

QR Code.

Sobre 
interiorização

BCA

5 POLOS DE TRABALHO 
• 2039 ACOLHIDOS
• 31 COLABORADORES
• 4500 REFEIÇÕES
• 1008 CAPACITAÇÕES
• 6 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 

Em 2021, o projeto se preocupou ainda mais 
com o tema da Sustentabilidade e instalou um 
sistema de Aquaponia no Espaço Emergencial 
13 de Setembro, uma horta e um biodigestor no 
São Vicente 2. 

Aliado a isso, as interiorizações permanecem 
como foco principal das atividades do projeto. 

No ano de 2021, 68 famílias que viviam em 
Roraima, mas não necessariamente nos Centros 
de Acolhimento, foram interiorizadas para outros 
estados, um total de 228 pessoas. Foram 34 
núcleos interiorizados por reunião social, 24 por 
reunificação familiar, 8 por acolhedor voluntário 
e 2 pela modalidade institucional. Os destinos 
principais foram as regiões Sul e Sudeste. 
Quinze núcleos familiares foram para o estado 
de Santa Catarina, 12 para São Paulo, 10 para 
o Rio Grande do Sul, 6 para o Paraná e 5 para 
Minas Gerais. 

• INTERIORIZAÇÕES 2021
• 68 FAMÍLIAS
• 228 PESSOAS

Projetos
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CHEMIN DU FUTUR 

No Senegal, o Projeto Chemin Du Futur 
comemorou os 10 anos de fundação com o 
primeiro acolhido no ensino médio. O projeto 
abraçado pela FSF oferece educação, moradia 
e alimentação para meninos em situação de 
vulnerabilidade no país africano. O trabalho é 
um respiro de esperança diante da estimativa de 
que mais de 50 mil meninos vivem em situação 
de rua e extrema vulnerabilidade em Dakar, 
capital senegalês. 

Com o objetivo de ir mais longe e ser protagonista 
da própria história, o acolhido Eric Ndecky 
dedicou aos estudos e passou no Liceu - exame 
de ingresso ao ensino médio aplicado em Dakar, 
no Senegal. 

A conquista do menino que vivia em situação de 
rua e que estava sem perspectiva de vida é um 
marco para a continuidade dos trabalhos. Daqui 
três anos, Eric terá a oportunidade de ingressar 
em uma faculdade. 

PROJETOS 

Saiba mais

• 1 POLO DE TRABALHO 
• 21 ACOLHIDOS 
• 1 ACOLHIDO NO ENSINO MÉDIO 
• 1 PROFESSOR CONTRATADO PARA 
REFORÇO ESCOLAR  
• REFORÇO ESCOLAR 
• CURSO DE INGLÊS 
• OFICINA DE PANIFICAÇÃO 
• 100 PÃES POR DIA 

A parte educacional tem uma ênfase muito 
grande no projeto, um professor particular foi 
contratado para as atividades de matemática. 
Antes o reforço escolar era dado pelos próprios 
monitores do projeto. As aulas são duas vezes 
por semana e divididas em dois grupos, de 
acordo com a diferença de aprendizagem. Além 
do reforço em exatas, os acolhidos participam 
das aulas de inglês. 

A padaria voltou a operar no fim do ano com 
uma média de 100 pães por dia. O projeto fez a 
manutenção no forno da padaria com o objetivo 
de começar o plano de “negócio social”.

Projetos



17

O projeto Retratos de Esperança, apoiado pela 
FSF desde 2018, atua no sertão e demais regiões 
em extrema pobreza na Bahia, oferecendo, com 
a ajuda de voluntários, moradia para famílias 
que vivem em condições de vulnerabilidade 
social, reforço escolar, atendimento médico e 
psicológico, aulas de música e capoeira. 

Em Canudos, a Vila Esperança vem ganhando 
novas casas, substituindo as casas de taipas 
e oferecendo um lar seguro para as famílias 
acolhidas.  Nosso objetivo é oferecer qualidade 

PROJETOS 

Saiba mais:

de vida à comunidade carente, através da 
distribuição de água, saneamento básico, 
educação e geração de renda. 

Atualmente, acolhemos 365 famílias, sendo 244 
em Canudos, 48 em Valente, 38 em Retirolândia  
e 35 em Jacobina – um total de 1424 pessoas.  

RETRATOS DE ESPERANÇA 

• 1424 ACOLHIDOS
• 7 CASAS ENTREGUES

Em 2021, foi inaugurada a cozinha comunitária 
na Vila Esperança onde é possível, em média, 
oferecer 3.100 refeições para a comunidade da 
região. Além disso, uma horta é cultivada para 
oferecer alimentos frescos e ainda auxiliar na 
educação infantil dos acolhidos. 

Na área clínica, uma nova sala de enfermaria 
foi construída para o atendimento e assistência 
básica à comunidade. Além disso, foi instalada 
uma caixa d’agua para o fornecimento de água 
para as famílias que estavam mais distantes 
da sede, cerca de três quilômetros. Também 
foi adquirido um carro para ajudar nessa 
distribuição às famílias mais distantes.

AMPLIAÇÕES EM 2021:

• Cozinha comunitária
• Sala de enfermaria
• Caixa d’água 
• Carro 

Projetos
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JARDIM DAS BORBOLETAS 

Em Caculé (BA) apoiamos a ONG Jardim das 
Borboletas, que acolhe crianças diagnosticadas 
com a Epidermólise Bolhosa (EB) - doença rara 
que atinge a pele e causa graves feridas. É por 
meio do apadrinhamento que essas crianças 
recebem auxílio e assistência para se tratarem. 

Atualmente, são acolhidas 103 crianças em 21 
estados brasileiros e mais o Distrito Federal. 
Todo o mês, cada acolhido recebe uma caixa 
com medicamentos, curativos e suplementos 
que são de uso essencial para cada uma. 
Além da assistência na área de enfermagem, 
psicológica, suporte para atendimento médico e 
assistência social. 

PROJETOS 

• 1 POLO DE TRABALHO 
• 103 ACOLHIDAS PARA TRATAMENTO 
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

O tratamento da EB é caro, em média, pode 
custar entre R$ 3 mil a 40 mil por mês, por 
cada acolhido. Esse valor engloba a compra de 
curativos, suplementos, pomadas e atendimento 
médico. Com um tratamento tão custoso, muitos 
dos pacientes dependem, exclusivamente, do 
trabalho do projeto para ter mais qualidade de 
vida e menos dor. 

Atualmente, recebemos crianças dos estados 
da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, Acre, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito 
Federal, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Paraná, Espírito Santo, Sergipe, Pará, Amazonas, 
Roraima e Santa Catarina. Sendo São Paulo 
com o maior número de acolhidos, 20, seguido 
de Minas Gerais com 19 e Maranhão com 13. 

Saiba mais:

Projetos
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Em 2021, fortalecemos a missão do Microcefalia, 
Amor sem Dimensões, projeto apoiado pela 
FSF desde 2017. Em todas as unidades de 
acolhimento foram feitas adaptações para que 
os atendimentos clínicos pudessem ser feitos 
aos pacientes diante das restrições impostas 
pela pandemia. 

Em Maceió (AL), na unidade Coletivo Amor sem 
Dimensões, em parceria com a Associação 
Família de Anjos de Alagoas (AFAEL), 30 
pacientes receberam o tratamento com sessões 
de fisioterapia e fonoaudiologia. Em Campina 
Grande (PB), o Centro de Atendimento Integral 
das crianças com microcefalia, do Instituto de 
Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto, 
ofereceu atendimento a 120 pacientes. Em Belo 
Horizonte (MG), a unidade tratou de 30 pacientes 
com microcefalia. 

Além dos três polos de trabalho no Brasil, em 
Angola/África, as crianças acolhidas recebem 
atendimento de fisioterapia de forma remota. 
Para isso, o projeto disponibilizou às mães 
angolanas modens e telefones celulares, para 
que possam conectar-se à internet e realizarem 
exercícios de fisioterapia nos filhos sob 
orientação de nossos profissionais. Também 
são disponibilizados suplemento alimentar, 
espessante, fraldas, produtos de higiene, para 

PROJETOS 

Saiba mais:

que as crianças recebam tratamento adequado. 
06 crianças recebem o acompanhamento 
médico. 

• 4 POLOS DE TRABALHO 
• 186 CRIANÇAS ACOLHIDAS 

Com a vacinação avançada pelo país e as 
crianças acolhidas pelo Projeto imunizadas, os 
atendimentos, exames e atividades retornaram 
presencialmente. 

Para o atendimento das crianças, há uma equipe 
multidisciplinar, formada por fisioterapeutas, 
psicólogos e médicos, que oferecem às famílias 
a oportunidade de tratamento adequado. 

MICROCEFALIA,
AMOR SEM DIMENSÕES 

Projetos
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FRATERNIDADE NA RUA

PROJETOS 

O projeto Fraternidade na Rua, passou a 
transformar a vida de pessoas em situação de 
rua no Brasil e nos Estados Unidos. Com cinco 
polos de atuação espalhados pelo Brasil nos 
estados de Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e São Paulo, em 2021 o projeto 
expandiu novas frentes de atuação para os 
Estados Unidos. A fraternidade chegou mais 
longe e abraçou irmãos que necessitam de 
ajuda. 

Em junho, no Rio de Janeiro, foi inaugurado o 
Centro de Acolhimento Referência, com pelo 
menos 200 atendimentos por dia com cortes 
de cabelo, atendimento médico, psicológico e 
serviço social, além das refeições. 

Além dos cincos polos de atuação do projeto no 
Brasil, começou o funcionamento de três novos 
polos de trabalho nos Estados Unidos, nas 
cidades de Las Vegas, Nova Iorque e Denver. 
Todo fi nal de semana, os voluntários dos três 
polos se reúnem para preparar e distribuir, em 
média, 500 marmitas às pessoas em situação 
de vulnerabilidade social pelas ruas americanas. 
Também são distribuídos roupas, sapatos, 
lençóis, toalhas, cobertores e produtos de 
higiene pessoal. O crescimento das atividades 
garante que mais corações sejam abraçados. 

AMPLIAÇÕES EM 2021: 
• INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO REFERÊNCIA NO RIO 
DE JANEIRO
• 3 NOVOS POLOS DE TRABALHO NOS 
ESTADOS UNIDOS: LAS VEGAS, NOVA 
IORQUE E DENVER 
• 1930 ACOLHIDOS
• 35 MIL REFEIÇÕES

Saiba mais 

Projetos
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ORQUESTRA FILARMÔNICA 
JOVEM EMMANUEL

PROJETOS 

O segundo semestre de 2021 marcou o retorno 
das aulas presenciais para os 92 alunos matri-
culados na Orquestra em três polos de trabalho. 
Antes, as aulas eram híbridas, divididas em on-
line e presencial devido as restrições impostas 
pela pandemia da Covid-19.

Crianças a partir de 8 anos e jovens até os 16 
anos em situação de vulnerabilidade social em 
Campo Grande – MS são o público-alvo desse 
projeto. Eles têm a oportunidade de conhecerem 
e tocarem oito tipos de instrumentos: violino, 
viola de corda, violoncelo, contrabaixo, flauta, 
clarinete, trompete e saxofone. 

As aulas são realizadas em locais parceiros do 
projeto, em dias alternados. À medida que evo-
luem, passam a integrar a Orquestra Filarmônica 
Jovem Emmanuel. O contato com a música des-
perta para novos valores e transforma, muitas 
das vezes, as relações com a escola, família e 
amigos. 

• 3 POLOS DE TRABALHO 
• 16 PROFESSORES 
• 92 ALUNOS 

A Escolinha Tia More, no bairro Jardim Canguru, 
em Campo Grande - MS, foi o novo polo de en-
saios do projeto em 2021. Foram 28 alunos com 
aulas três vezes na semana com viola, violino, 
violoncelo e flauta. Também foram oferecidas 
refeições e cestas básicas para as famílias.

Uma novidade em 2021 foi o encerramento das 
atividades com uma apresentação aberta ao pú-
blico denominada Canções em Concerto com a 
participação de 35 integrantes da orquestra. 

Saiba mais: 

Projetos
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ÓRFÃOS DO CONGO 

PROJETOS 

Em novembro de 2021, a Fraternidade sem Fron-
teiras lançou o 11º Projeto: Órfãos do Congo 
com o objetivo de acolher crianças órfãs em si-
tuação de extrema vulnerabilidade pelas ruas da 
República Democrática do Congo, principalmen-
te nas cidades de Bukavu e Goma. 

O projeto começou com o apoio a orfanatos e, 
atualmente, administra um centro de acolhimen-
to para oferecer alimentação, moradia, educa-
ção, assistência médica e segurança para crian-
ças órfãs, mães e gestantes das consequências 
de conflitos armados no país.

• 1 POLO DE TRABALHO
• 22 CRIANÇAS 
• 6 MULHERES
• 13 COLABORADORES (SOCIAL 
WORKERS, PROFESSORES,  BABÁ, 
COZINHEIROS,  SEGURANÇAS, 
PSICÓLOGOS E GERENTE) 

Projetos
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“Eu sou porque nós somos!”. Guiados pela fi losofi a Ubuntu*, padrinhos, madrinhas, apoiadores da 
causa e voluntários se unem nesse movimento de amor que busca semear fraternidade no mundo.

Unidos, ultrapassamos fronteiras e chegamos aos lugares mais desafi adores para acolher nossos 
irmãos que mais precisam.  Nessa caminhada de 12 anos, são muitas histórias e experiências fra-
ternas que nos emocionam. Acolhidos e acolhedores se fundem num sentimento que tem o poder 
de transformar o mundo: o Amor. 

E para dividir um pouco das histórias incríveis da nossa missão fraterna, no nosso site, na aba 
“Conteúdos”, em Notícias/Blog, publicamos matérias lindas de como cada pessoa que compõe a 
Família FSF tem  levado mais longe essa missão e contribuído para transformar o mundo num lugar 
mais fraterno. Em “Notícias”, há sempre os conteúdos mais atuais de cada um de nossos passos 
e é possível acompanhar os avanços e desafi os dos projetos, pois a transparência e divulgação da 
causa é algo muito importante para nós. 

iniciativas

   AÇÕES E EVENTOS

Em 2021, a FSF e a força do voluntariado rea-
lizaram pelo menos 60 eventos com presença 
ou divulgação FSF que podem ser conferidas 
em nossos Giro FSF/Tour FWB. Transmissões 
ao vivo, pelas redes sociais da FSF, explicaram 
o funcionamento dos projetos da organização. 
Foram quatro eventos com a participação dos 
coordenadores, acolhidos e voluntários de cada 
trabalho no Brasil e na África. Mesmo de forma 
virtual, foi possível fortalecer o sentimento fra-
terno e reunir muitas mãos à serviço do amor. 
Em setembro, em um evento online, foi feito o 
lançamento de uma nova modalidade de apa-
drinhamento, o empresarial. A partir de então, 
as empresas podem contribuir mensalmente e 
permanentemente, a partir de R$ 500, direcio-
nados a um ou mais projetos da FSF, indepen-
dentemente do porte e segmento empresarial. 
O Primeiro Programa Educacional da FSF, Garra-
fas ao Mar foi lançado com o propósito de pre-
parar estudantes como agentes de mudança no 
mundo a partir dos sentimentos de empatia e 
fraternidade no ambiente escolar. Nas duas mo-
dalidades, os valores arrecadados serão reverti-
dos para a construção de escolas, aquisição de 
materiais escolares e suporte pedagógico nas 
atividades educacionais desenvolvidas nos pro-
jetos da organização.  

*Ubuntu é uma fi losofi a africana que está calcada nos princípios de solidariedade, fraternidade, respeito e união.*Ubuntu é uma fi losofi a africana que está calcada nos princípios de solidariedade, fraternidade, respeito e união.*Ubuntu é uma fi losofi a africana que está calcada nos princípios de solidariedade, fraternidade, respeito e união.

Iniciativas
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Campanhas Institucionais

Juntos pelo Acre – durante dois 
meses, a FSF juntamente com a 
Federação Espírita do Estado do 
Acre arrecadaram kits para 304 
moradores, entre eles, imigrantes, 
indígenas, adultos e crianças. Os 
itens arrecadados foram roupas, 
sapatos, roupas de cama e banho, 
além de alimentos, materiais de 
higiene e limpeza. 

Manaus, estamos juntos - a campanha 
emergencial arrecadou, em 45 dias, 
300 cestas básicas e dois meses de 
aluguéis temporários para 52 famílias 
atingidas pela cheia dos Rios Negro 
e Solimões, no estado do Amazonas. 
Além disso, parte do valor arrecadado 
foi destinado à compra de móveis e 
utensílios para as famílias e materiais 
para o atendimento da Caravana 
Emergencial de Saúde, que realizou 2 
mil atendimentos médicos. 

Natal Congo - a Campanha de Natal 
da FSF foi voltada para o acolhimento 
das crianças órfãs e abandonadas 
nas ruas da República Democrática 
do Congo.

SOS Madagascar - a Campanha 
buscou recursos para garantir o 
tratamento nutricional de pelo menos 
1600 crianças que já eram atendidas 
pelo projeto Ação Madagascar.
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Campanhas Institucionais

ACESSE E CONFIRA:

Oferecer possibilidades sustentáveis, alimentos, 
itens de higiene, equipamentos de proteção e 
água para as comunidades indígenas.

O objetivo da campanha auxiliar na cobertura, 
reforma e construção de casas e também 
alimentação às famílias no campo de refugiados 
em Dzaleka no Malawi. 

A campanha visa arrecadar doações para 
a perfuração de poços artesianos na África 
Subsaariana.

Em Tete, Moçambique - África, o trabalho é 
em prol das crianças que foram abandonadas 
pela família com o oferecimento de moradia, 
educação, água potável, alimentação regular e 
acesso ao lazer e à saúde.

Em Búzi, Moçambique - África, crianças em 
situação de vulnerabilidade precisam de um 
lar acolhedor e seguro depois que a região foi 
afetada pelo ciclone Idai. Com o apoio a Soul 
Frater o objetivo é construir um orfanato para o 
acolhimento de crianças órfãs e/ou em situação 
de vulnerabilidade. 

Boletins
Fraternos:

Apadrinhamento 
Empresarial 

Garrafas ao Mar 

Giros FSF/
Tour FWB:

Campanhas Institucionais
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Prezamos pela transparência e sobretudo pelo 
incentivo e vivência da fraternidade. E é por isso, 
que todos aqueles que contribuem com esse 
movimento podem ver de perto o trabalho. 

As caravanas possibilitam que padrinhos e 
madrinhas vivenciem a realidade que ajudam a 
mudar, diariamente, com suas doações, ações e 
iniciativas. É também por essa proximidade que 
conseguimos formar uma rede de voluntários 
tão engajados e envolvidos com a causa. 

Em nossas caravanas levamos, através de 
nossos padrinhos e madrinhas, remédios, roupas, 
alimentos e atendimento à saúde, que é muito 
precária em todos os lugares onde atuamos. Por 
meio delas cada caravaneiro conhece de perto a 
realidade local e se conecta com os acolhidos 
de uma forma única e profunda. 

Em 2021, com as restrições em decorrência 
da pandemia da Covid-19, as caravanas da 
FSF foram suspensas. Realizamos apenas a 
Caravana Emergencial de Saúde, que realizou 2 
mil atendimentos médicos  entre 10 e 15 de julho, 
no bairro Mauazinho, em Manaus e no distrito 

CARAVANAS FSF 

do Cacau Pirera, em Iranduba para as famílias atingidas pela cheia dos Rios Negro e Solimões, no 
Estado do Amazonas.

Caravanas



27

NÚMEROS DO AMOR

8 
Países

599
idosos

amparados 

579
colaboradores 

3
padarias 

implantadas 

529 MIL 
refeições 
por mês 

199
casas 

construidas 

1182
jovens na

escola

1
jovem

formado

22
oficinas de
produção

74
polos de 
trabalho

22
poços 

artesianos 

7
jovens 

universitários 

34 MIL 
pessoas 

acolhidas

Relatório de Gestão 2021

VEJA NOSSOS RESULTADOS
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Gestão dos projetos 2021

ARRECADAÇÃO ANUAL

DESPESA ANUAL
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Gestão dos projetos 2021

REPASSE PROJETOS BRASILEIROS APOIADOS

REPASSE PROJETOS INTERNACIONAIS APOIADOS

REPASSE PROJETOS FSF BRASILEIRO E INTERNACIONAL



30

Gestão dos projetos 2021

FRATERNIDADE NA RUA - CAMPO GRANDE/MS

FRATERNIDADE NA RUA - RIO DE JANEIRO/RJ

FRATERNIDADE NA RUA - UBERLÂNDIA/MG
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Gestão dos projetos 2021

JARDIM DAS BORBOLETAS  - BA

FRATERNIDADE NA RUA - SÃO PAULO/SP

FRATERNIDADE NA RUA - BELO HORIZONTE/MG

´́
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Gestão dos projetos 2021

MICROCEFALIA - CAMPINA GRANDE/PB

MICROCEFALIA - Belo Horizonte

´

´

RETRATOS DA ESPERANÇA - BA

´

´
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Gestão dos projetos 2021

HAITI

ESCOLA DANILO FARIAS - MADAGASCAR

CHEMIN DU FUTUR - SENEGAL
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Gestão dos projetos 2021

ACOLHER MOÇAMBIQUE

ÓRFÃOS DO CONGO

BRASIL UM CORAÇÃO QUE ACOLHE - RORAIMA
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Gestão dos projetos 2021

AÇÃO MADAGASCAR

NAÇÃO UBUNTU

ORQUESTRA - CAMPO GRANDE/MS

´́
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SEDE FSF NO BRASIL, desde 2009
Rua Praia de Pituba, 53,

Jardim Autonomista, Campo Grande/MS
Contato: 4003-5538

relacionamento@fraternidadesemfronteiras.org.br 
www.fraternidadesemfronteiras.org.br

www.fraternitywithoutbourders.org

NÚCLEOS FSF NO EXTERIOR:

• Núcleo Suíça, desde 2017
Weinbergstrasse 21 2540 Grenchen CH

Contato: Rejane Hostettler
+41 76 812 65 42 

contato@fraternidadesemfronteiras.ch
fraternidadesemfronteiras.ch

• Núcleo Reino Unido, desde 2017
4 Trevillion Mansions, 

Hanbury Road, London W3 
8SG, England - United Kingdom

Contato: Gilson Guimarães
+447841402336 

info@fraternitywithoutborders.co.uk
www.fraternitywithoutborders.co.uk

• Núcleo Estados Unidos, desde 2018
415  E 75TH ST APT8, New York 11201 -1813

Contato: Angelita de Paula e 917 599 6391
fraternitywithoutbordersus@gmail.com 

www.fraternitywithoutbordersus.org

• Núcleo Canadá, desde 2019
70 High Park Avenue, Unit # 1804

Toronto ON M6P 1A1
Contato: Marcio Lee

+1-647-990-0046
info@fraternitywithoutborders.ca
www.fraternitywithoutborders.ca/

NOSSOS ESCRITÓRIOS
E CONTATOS
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GERÊNCIA: Marcele Aroca Camy
+55 (67) 98150-9892

COORDENAÇÃO: Laureane Schimidt
+55 (67) 9 8133-9177

• RJ/BRASIL  
Luciana Rego (voluntária)
+55 (21) 99349.0548 80  
lucia@polencomunicacao.com.br

• SÃO PAULO/SP/BRASIL
Viviana Toletti (voluntária)
+55 (11) 98182-3885 | +55 (11) 2898-7480  
viviana.toletti@xcom.net.br

• CAMPINAS/SP/BRASIL
Thiago Gonçalves (voluntário)
+55 (19) 98158-0236  
tjgoncalvess@gmail.com
Maria Claudia Miguel (voluntária)
+55 (19) 99743-2142 
cacaumiguel7@gmail.com

• ITU/SP/BRASIL
Rafael Ramires (voluntário)
+55 (11) 99474-7468
comunicação@impransaaberta.com.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP e 
RIO GRANDE DO SUL/BRASIL
André Luiz Rodrigues (voluntário)
+55 (55)99904-9650
andrerodrigues.jor@gmail.com

• MG/BRASIL
Déborah Morato (voluntária)
+55 (37) 99987-2782
deborahmorato@icloud.com

• DF/BRASIL
Flávio Resende (voluntário)
+55 (61) 3242-9058 | 99216-9188
flavioresende@proativacomunicacao.com.br

• GO/BRASIL
Mariana Clímaco (voluntária)
+55 (62) 3945-7396 | 98132-9820
mariana@kasane.com.br 
kasane@kasane.com.br

• BA/BRASIL
Shirley Oliveira (voluntária)
shirley_unef@yahoo.com.br

• TO/BRASIL
Graziela Guardiola Precisa (voluntária)
+ 55 (63) 99237-0055
diretoria@precisaassessoria.com.br

• SC/BRASIL
Juliana Pamplona (voluntária)
+55 (48) 9981-0506 
Região da Grande Florianópolis
juliana.alvo@gmail.com

LONDRES /UK
Veridiana Jordão (voluntária)
veridianajordao.c@gmail.com

DEMAIS REGIÕES E PAÍSES: 

• Taemã Oliveira:  +55 95 9167-0905
taema.oliveira@fraternidadesemfronteiras.org.br

• Kethelyn Mara: +55 (67) 99848-1522
kethelyn.silva@fraternidadesemfronteiras.org.br

• Marco Antônio Cruz: +55 (67) 99691-1869
imprensa@fraternidadesemfronteiras.org.br 

NOSSOS ESCRITÓRIOS
E CONTATOS

REDE FRATERNA DE 
ASSESSORES DE IMPRENSA FSF 
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Somos uma organização 
de ajuda humanitária, 
com atuação nacional e 
internacional. Estamos 
em alguns dos lugares 
mais pobres do planeta, 
com esperança e profundo 
desejo de ajudar a acabar 
com a fome e a construir um 

mundo de paz.
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