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EDITORIAL
Padrinho/Madrinha, oiê!

Chegamos com mais uma edição do Boletim Fraterno! Com ela, a certeza de que as páginas
a seguir significam muito mais do que conquistas, elas simbolizam a persistência e a força
do amor. Mesmo no estado e necessidade de recolhimento, tivemos ainda mais incentivo e
motivos para agir… e o nome disso é: fraternidade.
Seis meses se passaram desde que pudemos dar o nosso último abraço, desde que pudemos
estar juntos em campo, em caravanas, em ações, em projetos… E, hoje, a incerteza dá espaço
para a motivação. A motivação de fazermos tudo de novo e cada vez melhor. A motivação
de podermos agir agora e não deixarmos para amanhã. A motivação de colocarmos em
prática e apresentarmos ao mundo um novo eu, que é cada dia mais... nós!
A quinta edição do Boletim Fraterno é o abraço que tanto aguardávamos. É a sensação
de alívio e de paz ao percebermos que não estamos sozinhos, que buscamos os mesmos
sonhos. Por trás de cada depoimento existe uma realidade que foi transformada porque você
acreditou que podemos viver em um mundo melhor. Por trás de cada sorriso nas fotografias
existem outras dezenas com os corações repletos de gratidão e que apenas não estão no
registro. Transformações que não conseguimos medir totalmente os efeitos e muitas a serem
feitas. Sim, nós podemos mudar o mundo!
Esperamos que o amor nesta leitura possa acalentar o seu coração. Que suas energias sejam
renovadas e que você seja sempre o fôlego de esperança por dias melhores. Que a nossa
gratidão consiga sair das páginas, e em um abraço apertado, consiga mostrar que é muito
bom ter você na nossa família!
Khanimambo! [Obrigada]
Equipe de Comunicação e Marketing FSF
EXPEDIENTE
DIREÇÃO
Wagner Moura - fundador-presidente
GERÊNCIA
Marcele Aroca Camy
COORDENAÇÃO
Tatiane Resende
EXECUÇÃO
Equipe de Comunicação&Relacionamento FSF
REDAÇÃO
Giovanna Percio
REVISÃO
Laureane Schmidt
COLABORAÇÃO
Camila Silveira (estagiária de Comunicação)
PROJETO GRÁFICO
Fernanda Calixto e Livia da Matta

FSF. 3

acolher moçambique
Foto de fundo: Brian Baldrati

O

projeto
Acolher
Moçambique tem
se preparado para
uma possível volta
presencial dos jovens e crianças
aos centros de acolhimento,
ainda sem uma data prevista.
Por enquanto, todos os 30
polos de atuação da FSF no
país seguem com as atividades
suspensas. Os últimos meses
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foram
importantes
para
planejar e alinhar atitudes
mais sustentáveis, que trarão
resultados lindos a longo prazo,
além disso, realizamos algumas
mudanças na estrutura física,
como a expansão da sala de
costura, em Muzumuia, com
novos equipamentos e espaço
pensado, especialmente, para o
aprendizado dos jovens!!

A importância das machambas
O relacionamento de respeito
entre o homem e a natureza
é valorizado em cada novo
passo dos projetos da FSF. A
implementação da agrofloresta,
respeitando o solo e suas
particularidades, foi e sempre
será uma grande conquista.
Mas, durante o período de
suspensão de atividades, ela se

tornou essencial. Nos últimos
meses, as crianças, voluntários
e colaboradores puderam levar
para casa produtos fresquinhos,
colhidos da nossa horta. Eles
são entregues em rodízios para
que todos possam receber algo
mensalmente, já que muitas vezes
são a única refeição da família.

Água em Machanganhane
A região de Machanganhane, em
Moçambique, sofria com a falta
de acesso à água potável, assim
como a maioria dos vilarejos do
país. As famílias caminhavam
por quilômetros com baldes nas
cabeças em busca de água, mesmo
que imprópria para o consumo.
Mas, hoje, conseguimos contar
um final feliz, mais um poço foi

Arte sem
Fronteiras

perfurado! Agora 600 crianças, de
360 famílias, terão acesso diário à
água potável. Essa conquista só foi
possível por meio da campanha
continuada Água para África,
porque podemos contar com
milhares de corações, que abraçam
as nossas causas e fazem dela uma
motivação!

CLIQUE AQUI PARA MAIS

A nova sala de costura, em
Muzumuia, já tem fila de espera!!
Os jovens organizaram uma lista
de inscrição com mais de 60
alunos. Esse novo espaço vai abrir
as portas dos sonhos e possibilitar
a transformação por meio da arte,
da disciplina e da dedicação. Por
enquanto, os coordenadores do
projeto estudam formas seguras
de oferecerem as oficinas.
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ação madagascar

O

desafios
no
projeto
Ação
Madagascar
estão maiores.A
desnutrição avança pela
ilha de forma avassaladora
com as consequências da
pandemia de Covid-19, e
a clínica médica da FSF no
Campo da Paz se apresenta

FSF 6

no país como referência
de tratamento. Fronteiras
fechadas, desabastecimento de
fórmulas e medicações, seca
extrema e falta de colheita,
são apenas algumas das lutas
que enfrentamos diariamente
para reverter o cenário que se
espalha. Madagascar precisa
de nós.

Tseredreo: um novo chamado
No mês de agosto mais de 40
famílias da região de Tseredreo,
um pequeno vilarejo ao
sul da ilha de Madagascar,
procuraram ajuda em nossa
clínica, considerada referência
no tratamento de desnutrição.
Entramos em estado de alerta,
afinal, quantas famílias mais
precisariam caminhar 20km em
busca de esperança? A situação

era ainda mais séria. Dentre as
285 crianças avaliadas, quase
30% apresentavam algum grau de
alteração nutricional. É preciso
agir agora, a fome não espera.
Aprovamos a instalação de um
novo núcleo da FSF na região,
que irá atender 400 crianças. Elas
receberão alimentação, fórmulas
nutricionais e o mais importante:
a chance de um futuro.

Fogões para a Cidade da Fraternidade
Produzimos fogões com maior
eficiência para queimar os carvões
ecológicos que serão utilizados na
Cidade da Fraternidade!
Trabalho simples e continuado
procurando as melhores práticas
sustentáveis nos projetos.

Soapinaie: os sonhos
ganham asas

Valorize os sorrisos, dê asas
aos sonhos, e faça a esperança
renascer. A Cidade da
Fraternidade, em Madagascar,
foi sonhada por muitos
corações, e realizada graças
a união de milhares deles.
E é pelos sorrisos, como de
Soapinaie, que sonhamos e
continuamos
acreditando.
Ela é a quarta de oito irmãos,
e via sua família atravessar
momentos desafiadores, sem
lar e sem comida. Como
poderia então, sonhar? Mas
dias melhores vieram, todos
foram cadastrados na FSF e
tem hoje sua casa na Cidade
da Fraternidade, onde o
pai trabalha como guarda
noturno. E agora, Soapinaie
pode finalmente sonhar. E ela
sonha, sonha em ser professora
de matemática, cumpre seus
estudos e se dedica para tornar
realidade, e poder mostrar a
centenas de outras famílias que
dias melhores virão.
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Brasil, um coração que acolhe

D

esde 2018, o Brasil tem recebido, em média, 500
venezuelanos, diariamente. Com a pandemia e as
fronteiras fechadas, esse número foi interrompido.
Mas, as famílias que já estavam em solo brasileiro
viram seus caminhos serem novamente dificultados pela crise,
desta vez global. Os centros de acolhimentos estão lotados e
aguardam interiorizações para que possam oferecer suporte a
mais famílias. Até que, mais ninguém se encontre em situação de
vulnerabilidade pelas ruas de Boa Vista ou de Manaus.
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Formando um
brasileiro

A missão do projeto é, como o
próprio nome traz, acolher. É o
primeiro abraço e sorriso que
essas famílias recebem depois
de meses ou anos de momentos
difíceis. Os nossos centros de
acolhimento
se
preocupam,
também, em prepará-los para
a realidade dentro de um novo
país. E, para isso, são organizadas
semanalmente rodas de conversas
com os mais diferentes temas: leis
trabalhistas, direitos e deveres,
cultura, entre outros. Assim, as
famílias conseguem, aos poucos,
se adaptarem à nova cultura.

Acolhendo com o coração
Já pensou em doar o seu tempo,
amor e atenção às famílias
refugiadas que precisam de um
amigo? Temos a oportunidade
perfeita para você fazer a
diferença de dentro de casa!
O “Acolhimento Fraterno” vai
unir refugiados e voluntários
brasileiros em chamadas de
vídeo para, entre inúmeros
benefícios,
praticarem
o
português e entenderem mais
sobre a culturado país!! “Os
venezuelanos chegam em
situação de muita carência,
perdas, mudanças culturais,
econômi cas. Eles estão
vivendo um momento de muita

fragilidade. E o acolhedor
fraterno exercerá um respaldo
para que este processo de
chegada, estada e interiorização
seja o mais fácil possível. O
acolhedor fraterno será uma
ponte afetiva em todo o processo.
Uma palavra, um ouvido
emprestado… são de extrema
importância. É fazer com que
os nossos irmãos vezenzuelanos
não se sintam desamparados
e sozinhos”, explica Fabiana,
que é psicóloga e será a
responsável pelo treinamento
e acompanhamento de todo o
trabalho.

CLIQUE AQUI E
LEIA MAIS SOBRE

Situação emergencial em Manaus
A necessidade de ações
emergenciais crescem, e este
mês, conseguimos doar 20
carrinhos de bebês para mães
venezuelanas em situação de
rua, na rodoviária de
Manaus/AM. “Como uma
mãe vai passar o dia todinho
com duas crianças no colo,

sem ter um lugar para deitar
seus filhos?” Questiona Ivani,
representante da FSF, em
Manaus e responsável pela
ação. “Essas pessoas já sofreram
demais, não podemos deixar
esse sofrimento continuar.”
finaliza.
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Nação ubuntu

O

O projeto Nação Ubuntu também sofre com os
impactos da pandemia da Covid-19.Enquanto
alguns se preparam para uma possível volta
presencial, a realidade no Campo de Refugiados
de Dzaleka, no Malawi, ainda é delicada. Aproveitamos esse
período para construir e também reconstruir a casa de várias
famílias que vivem em situação de extrema vulnerabilidade.
Para isso, lançamos a campanha Casas de Coração, que foi
abraçada por centenas de voluntários ao redor do mundo.
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Alimentos sem fronteiras

A iniciativa Alimentos sem
Fronteiras foi lançada, no final
de 2019, pelo caravaneiro Magno
da Mata, para garantir o alimento
de dezenas de acolhidos. Desde
fevereiro, foi possível consumir:

quatro tipos de alface, rúcula,
tomate e banana! Mas, não só isso,
a cada novo mês conseguimos
produzir uma variedade maior de
legumes e hortaliças.

Reconstruindo sonhos!
“Casas de coração” é o nome da
campanha que constrói muito
mais do que moradias. Iniciada
com o objetivo de retirar 12
famílias que há anos aguardavam
a chance na área de trânsito do
Campo de Dzaleka, a mensagem
da campanha cruzou oceanos

e uniu corações!
E nosso
coração se enche ao dizer que:
ultrapassamos a nossa meta!
Conquistamos juntos mais de 25
casinhas! As construções já estão
em andamento e logo as famílias
poderão deixar os galpões e
lençóis para viverem em um lar.

Histórias
que motivam!

A família de Miburo Aracia,
refugiada desde 2013, no
Campo de Dzaleka, no Malawi,
luta para sobreviver dia após
dia. A filha mais velha, de 13
anos, é responsável por cuidar
dos outros quatro irmãos,
enquanto a mãe passa horas em
busca de comida. O frio toma
conta da casa quase vazia.
As poucas roupas não são
suficientes para os manter
aquecidos. Foi assim, em uma
noite fria, que os voluntários do
projeto Nação Ubuntu, da FSF,
os encontraram. As crianças
mais novas, desnutridas, já têm
acesso às fórmulas nutricionais
e o restante da família se
alimentam com dignidade. E
mais, por meio da Campanha
Casas de Coração para o
Malawi e graças à doação de
cada um que fez parte dessa
corrente, conseguiremos
reconstruir a casa e dar
condições para que as crianças
e a mãe voltem a sonhar. E
possam, finalmente, viver!
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Microcefalia: Amor sem dimensões

R

eaprender, readaptar, reestruturar…É assimque
buscamos voltar às atividades do IPESQ, pouco
a pouco, aprendendo novamente o trabalho que
já fazíamos. Agora, valorizamos o simples fato
de podermos estar juntos, valorizamos o som da risada dos
pequenos e valorizamos os sacrifícios, ainda maiores, que
as mães precisam fazer para dar segurança aos seus filhos.
Cumprir a quarentena rigorosamente, proteger com álcool e
máscaras, aferir a temperatura frequentemente são alguns dos
cuidados, mas obrigatórios para a permissão das famílias de
volta ao IPESQ.
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Medidas de segurança

Adaptamos as instalações para
receber de forma segura todas
as crianças e contamos com a
colaboração das famílias para que
haja o cumprimento de normas de
distanciamento social. Voltamos
aos poucos, alternando horários,
mas com todo o amor que
conseguirmos entregar! Afinal,
saudade é o que não falta depois

de tantos meses de atendimento à
distância. É bom poder estar
na nossa casa IPESQ! Mas,
por enquanto, apenas o núcleo
de Campina Grande/PB está
autorizado a receber os pacientes.
Esperamos que logo a situação
entre em estabilidade para que
retorno também aconteça no
núcleo de Belo Horizonte/MG.

AMOR SEM DIMENSÕES AGORA FORA DO BRASIL
Agora, oferecemos atendimento à
distância para crianças abraçadas
na Angola/África! Exercícios
de fisioterapia e instruções
que melhoram o cotidiano e a
qualidade de vida das famílias!
Está sendo lindo presenciar a
troca de amor e carinho entre
os profissionais brasileiros e as
crianças angolanas.

Conheça a
vida de quem
você ajuda a
transformar!

Alexandre, de quatro anos, é o
quinto de cinco irmãos. Ele é
um dos assistidos pelo projeto.
A mãe, Alessandra, abriu seu
coração em uma matéria muito
especial disponível no blog do
Amor sem Dimensões. É a sua
doação que traz esperança para
mais de 130 famílias. Você
não pode deixar de ler!!

CLIQUE AQUI E LEIA MAIS

O amparo às famílias de baixarendacontinua
Enquanto houver necessidade
entre as famílias assistidas pelo
projeto, continuaremos a entrega
de cestas básicas. Um dos requisitos
para a volta do atendimento
presencial é o cumprimento da
quarentena (sair apenas em casos

de extrema necessidade), para que
haja o menor risco possível de
contaminação. Então, fornecemos
os suprimentos básicos para
manter a família de forma digna
durante esse período.
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chemin du futur

J

jovens acolhidos pelo projeto Chemin du Futur
aproveitam a quarentena para aperfeiçoar talentos
desenvolvidos com a ajuda de padrinhos e
voluntários! Ainda sem aula presencial, os meninos
relatam a importância da sala de informática conquistada no
começo deste ano. Reforços escolares, aula de inglês, cursos
profissionalizantes e algum tempo de lazer. Tudo isso possível
graças a união de centenas de corações!
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Sonhar sem Fronteiras no Senegal

O
programa
Teaching
Without Borders foi criado
pela professora e caravaneira
Fernanda Moreira e faz parte
das iniciativas do Sonhar sem
Fronteiras! Ele já existe com os
acolhidos do projeto Acolher
Moçambique. E agora, garante
também que os meninos do
Chemin possam desenvolver
um outro idioma, melhorando

a capacidade cognitiva e
oportunidades profissionais no
futuro! As aulas começaram
durante o isolamento social e são
ministradas a distância, por meio
de vídeo chamadas, em turmas de
três ou quatro alunos, de acordo
com o nível de aprendizado. Está
sendo lindo ver a dedicação e o
amor que as professoras e alunos
colocam em cada aula!

Pães fresquinhos em Dakar
Pequenos
passos,
grandes
vitórias! Começamos uma nova
fase no projeto Agora, além
deutilizarem a padaria como
curso profissionalizante, os
jovens estão autorizados pela
cidade de Dakar, no Senegal,
a venderem os produtos!! A
autorização
foi
concedida
no começo de Setembro e já

mobilizou todo o orfanato na
missão de conquistar novos
clientes! Este é um passo
importante no processo de
sustentabilidade do Chemin,
que pouco a pouco vê seus
sonhos se tornando realidade.
E você é parte dessa mudança!

Thierno
Diallo

Thierno Diallo tem 12 anos.
A pouca idade não diz nada
sobre quem ele realmente
é e tudo o que já precisou
enfrentar.
Nasceu em Dakar e desde
muito novo vagava pelas ruas
da capital com a mãe em busca
de comida. Pedia esmola,
dormia em papelão e nunca
lhe foi dada a oportunidade de
ser criança.
A mãe de Thierno faleceu
pouco tempo depois e o
pequeno fez das crianças
das ruas, a sua família.
Essa história só começou a
mudar quando, em 2014,
o encontramos dormindo
debaixo de uma mesa de bar.
Agora, o riso fácil transparece
sonhos. E Thierno pode,
finalmente, sonhar, e nós
faremos o que for possível para
oferecer as oportunidades
para que cada sonho possa se
concretizar!
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jardim das borboletas
Foto de fundo: Jivago

P

Para alcançarmos voos mais longos, precisamos
fortalecer as nossas asas! Atualmente, 67 borboletinhas
conseguem ver um horizonte mais colorido e cheio de
esperança, graças a cada um de vocês: padrinhos e madrinhas!
A pandemia da Covid-19 atingiu a atuação da ONG Jardim
das Borboletas, abraçada pela FSF, mas não deixou que as
dificuldades interferissem na missão e conseguimos inserir
outras 10 crianças ao projeto.
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Amor de mãe

Nossas
borboletas
cruzando o
Brasil!

“Ser mãe de uma borboleta é muito
difícil, nem sempre sabemos o que
fazer. Mas a cada sorriso, abraço
ou olhar sabemos que vamos
superar as dificuldades. Elas fazem
de nós pessoas mais sensíveis e
ao mesmo tempo fortes. Cada
obstáculo superado faz com que
eu veja a esperança de um futuro
melhor e a dar o meu melhor .
Sou mãe de uma borboleta.” Este
relato emocionante foi escrito
por Djessyka, mãe da pequena
Kristten. Elas são amparadas pelo
projeto há cerca de um ano. Para
Djessyka, foi o momento em que
tudo mudou! “Eu descobri que ela
poderia ter uma vida.” Conta.
A missão do Jardim é muito
maior do que levar medicação
e informação, ela cura almas. O
amparo da família é essencial para
o tratamento das crianças e sentir
que você não está sozinho faz a
luta parecer mais leve.

Hoje, acolhemos crianças de
15 estados brasileiros, o que
mostra a força da nossa união.
Estamos conseguindo amparar
e abraçar famílias que há anos
não tinham esperança de
uma vida melhor, sejam na
Bahia, em São Paulo ou Minas
Gerais... Nossos voos não tem
fronteiras!

Os desafios
continuam
Os curativos utilizados no
projeto são importados. As
fronteiras fechadas dificultam o
abastecimento de insumos como
esses, essenciais para a qualidade
de vida dos assistidos. Agora,
precisamos comprar produtos
nacionais, com valor cinco
vezes maior, o que provocou um
aumento das despesas. Desacelerar
não é uma opção, quem tem dor
não espera. A única esperança é o
apadrinhamento!

Onde tiver uma borboletinha
com as asas machucadas, a
nossa missão é ampará-la
e ensiná-la a voar, para que
possam outra vez, sonharem!

Quer ver quantas
borboletinhas
você ajudou a voar?
Então clica aqui
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retratos de esperança

N

ão é horade desanimar! O cancelamento das
caravanas de 2020 foi uma notícia difícil para o
projeto Retratos de Esperança, pois contava com os
caravaneiros para realizar ações mensais nas áreas
da saúde, educação e apoio nas construções, mas aquecemos
os nossos corações com vocês: padrinhos e madrinhas! Nós
sabemos que, independentemente de qualquer coisa, temos o
apoio de vocês. E por isso, unimos as nossas forças para entregar
um boletim recheado de conquistas lindas, que só foram possíveis
porque vocês acreditaram no nosso sonho.
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Conseguimos trazer
internet para a Vila
Esperança
Com as caravanas suspensas e
as dificuldades de locomoção
dos moradores da comunidade,
a internet se torna o único meio
de acesso à educação. Por isso,
concentramos os esforços e
conseguimos instalar redes de
banda larga!! Agora vivemos
uma nova fase do projeto, que
vai poder contar também com
capacitações profissionais aos
assistidos!

ALUGAMOS UMA CASA
PARA DONA EDLENE
Ela é uma senhora, que mora em
um barro feito de flecha de sisal,
no município de Retirolândia, que
está enfrentando mais um processo
de quimioterapia. Conseguimos
alugar e mobiliar um local
adequado para ajudá-la a passar
pelo tratamento com mais
conforto, dignidade e segurança.

Fomos beneficiados por
uma live solidária
Em parceria com o projeto Luta
Comigo, queremos trazer para
a Valente, um dos municípios
baianos que atendemos, um
centro de esporte, cultura e
lazer para as crianças da cidade.
Para isso, o projeto organizou
uma live solidária com artistas
locais e arrecadou R$8.819,00.
Como ainda há muito a ser
feito, Retratos de Esperança
segue com a campanha.

Entregamos a casa de Maria
Maria é moradora da comunidade
Rio do Vigário e há sete anos
vivia com o marido e dois filhos
em uma casinha de taipa. A
estrutura de barro era vulnerável
e desmanchava com a chuva,
tornando o que era para ser
felicidade (água no sertão), um
pesadelo. Uma corrente linda se
formou e conseguimos entregar
uma nova casinha para ela e sua
família, que ganhará mais um
integrante com a chegada de um
bebê! Maria se tornou a décima
moradora a conseguir realizar o
sonho da casa própria com o apoio
do Retratos de Esperança e da
Fraternidade sem Fronteiras!
Outras sete famílias esperam pelo
mesmo final feliz!!

Distribuição
de Água

Os moradores da Vila Esperança
precisavam caminhar cerca de
2km diariamente para conseguir
água. Água que, além de difícil
acesso, era imprópria para o
consumo, o que provocava na
população diversas doenças e
preocupações. A conquista do
primeiro poço perfurado veio
em janeiro deste ano. Ela foi
resultadode uma rifa solidária
organizada pelos caravaneiros
da IV Caravana do Sertão. Mas,
só agora, oito meses depois,
conseguimos os recursos para
instalar odessalinizador, já
que, até então, o excesso de sal
na água da região continuava
deixando-a imprópria. Agora é
só felicidade e comemoração!
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fraternidade na rua

S

ó o amor é capaz de transformar e a mudança começa
dentro dos nossos corações. Esse é sentimento que
ilumina o projeto e reúne forças para continuar a
caminhada que já transformou mais de quatro mil
histórias, em três anos de parceria. A pandemia da Covid19
trouxe novos desafios para a Clínica da Alma, mas não foram
suficientes para desacelerar o potencial de transformação. Agora,
podemos comemorar a inauguração da Sala de Informática para
auxiliar na alfabetização e profissionalização dos assistidos!!
Sonhar sem Fronteiras e Arte sem Fronteiras.
Foi dessa forma, focados em transformar a realidade que, no
primeiro trimestre de 2020, voluntários, padrinhos, caravaneiros
e colaboradores se juntaram em um movimento que promoveu
saúde, qualidade de vida e educação para os que mais precisavam.
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Acolher e A Clínica
ser acolhido da Alma de
carro novo

Um novo
mundo a ser
explorado

A corrente de amor de vocês,
padrinhos e madrinhas, fez com
que mais esse sonho pudesse
se realizar. A chácara feminina
ganhou um carro para auxiliar nas
necessidades básicas do dia a dia,
como o transporte às consultas e
exames!

Os exemplos, como este da
foto, são os que fazem todas as
dificuldades valerem a pena. Em
meio a pandemia de Covid-19,
as crianças, com as mães no
projeto, permanecem sem aulas
presenciais.
Então, uma professora interna
da clínica, que teve seu caminho
desviado
pela
dependência
química, se voluntariou a doar
tempo e conhecimento para
auxiliar no aprendizado das
crianças.

Ele foi doado por uma madrinha
e sorteado durante o IV Encontro
Fraternidade sem Fronteiras! Mas,
a ganhadora do sorteio, Roseli,
retornou o prêmio para a FSF e
pediu que fosse usado da melhor
forma.
Aí está, ele agora vai ajudar na
recuperação de centenas de
mulheres que lutam por uma vida
melhor!

As aulas acontecem assim, dentro
de salas da clínica, onde todos
permanecem juntos em isolamento
social. Elas são realizadas de
acordo com a demanda pessoal
das crianças, divididas por idade
e nível de aprendizado. Está sendo
incrível ver essa troca e a evolução
de cada um.

Vivemos, em setembro, a
realização de mais um sonho
que vai impactar centenas de
famílias: a inauguração da
sala de informática! Ela possui
10 computadores, acesso à
internet e MILHARES de
possibilidades.
O primeiro passo foi dado
depois de uma visita dos
voluntários Álvaro Mordechai e
Lívia Pesente, que acreditaram
no potencial dos quase 250
homens assistidos, e não
mediram esforços para entregar
o resultado tão aguardado.
Agora, eles terão cursos
profissionalizantes oferecidos
por plataformas on-line e sairão
prontos para recomeçar a vida

Expansão do Projeto

O projeto Fraternidade na Rua já possui um polo de trabalho no MS, em
parceria com a Clínica da Alma e agora, vai expandir várias frentes de
trabalho pelo país, iniciando por RJ, SP e MG. Confira na campanha “A
Fraternidade nas Ruas do Brasil”.
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Orquestra filarmônica jovem emmanuel

A

Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel ainda
precisa ensaiar à distância, algumas turmas de três
ou quatro pessoas se reúnem quando necessário
para praticar ou afinar os instrumentos.

Por enquanto, essa é a realidade que o projeto precisa enfrentar,
mas que não desanima nenhum dos mais de 120 jovens!!
A solução de aulas por vídeo chamada continua e tem dado
certo, principalmente para as turmas iniciantes, que aprendem
a teoria da música e chegam nas aulas práticas dominando todo
o conteúdo.
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O início
do sonho
Fomos presenteados com um
texto maravilhoso, escrito por
nossa jornalista voluntária, Cássia
Modena, sobre a história do
Maestro Orion Cruz e o início do
projeto.

Primeira
apresentação
desde março

É com grande carinho que
compartilhamos com vocês, para
que possam se sentir parte da
família e consigam ver de perto
a transformação por meio da
cultura e da arte!

As apresentações presenciais
foram suspensas desde o início da
pandemia da Covid-19. Mas, no
dia 19 de setembro, a Orquestra
pôde se reunir novamente, no
Centro Espírita João Marcos.
O Sarau foi realizado seguindo
todas as recomendações de
distanciamento social e protocolos
de segurança. Ainda não é uma
volta definitiva, mas fez o brilho
dos olhos reacender e a esperança
aquecer os corações!”

cliquei aqui e veja mais
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Coração Curumim
A pandemia de Covid-19 chegou a comunidades
indígenas e provoca mortes. A contenção
do aumento dos casos depende de medidas
essenciais de prevenção.
Vamos levar possibilidades sustentáveis,
alimentos, itens de higiene, equipamentos
de proteção e um bem de valor imensurável
sempre, mais ainda nesse momento: água para
as aldeias!

Doe Aqui

Casas de Coração
Com sua doação, muitas famílias que hoje vivem na área de
transição do Malawi (espaço onde refugiados de guerra ficam
assim que chegam no local, até que consigam construir suas
próprias casas), num pequeno cubículo dividido por tecidos,
terão a chance de viver numa casa feita com muito amor.
O valor total para construção de uma casa neste local é de
R$3.700,00 e você pode contribuir com o valor que for possível.
Seu ato fraterno ajuda a construir um mundo novo!

Doe Aqui

Água Africa
Em Moçambique/ África, mulheres com filhos
nas costas caminham quilômetros para buscarem
água suja. Em Madagascar/ África, o consumo de
água suja é uma das principais causas da diarreia
em crianças e a diarreia é a principal causa da
mortalidade infantil no país.
Sua doação proporcionará saúde e melhor qualidade
de vida a adultos, crianças e idosos através da
perfuração de poços artesianos, implantação de
hortas e muito mais. Juntos vamos além.

Doe Aqui
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www.fraternidadesemfronteiras.org.br
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