
Eis o novo jornalzinho da Associação 
Menino Deus. E diante do novo, muitas 
perguntas pedem respostas. Vamos lá! 

Por que o nome TECER?

A Creche e os Projetos da Menino Deus 
existem para tecer o bem, para tecer Vi-
das capazes de fazer o mundo melhor. 
Este boletim quer registrar isso, juntar as 
cores boas do que acontece aqui, tecer 
esta História de amor e competência  e 
divulgá-la na comunidade local e até 
mais longe, através das pessoas amigas.

Então TECER é um informativo?

Sim, ele deseja informar o que acon-
tece do berçário até a terceira idade, e 
também ajudar os pais na difícil tarefa de 
educar os filhos. 

O que vamos ler no jornal?

Cada edição vai trazer fotos, atividades 
educativas com os alunos, eventos, pro-
jetos.  E sempre vem uma matéria sobre 
educação de filhos. Tudo simples e curti-
nho. Também conta como nasceu e cres-
ceu a Menino Deus, em capítulos, como 
as boas histórias.

Esta edição traz uma retrospectiva das ati-
vidades de 2014.

 Para quem é feito o TECER?

Para os Pais, Colaboradores, Autoridades, 
Visitantes, enfim, para os Amigos da Asso-
ciação Menino Deus.

Por quem ele é feito?

Por educadores. Há os que estudaram 
para conhecer e educar pessoas, e os que 
vivem a arte de educar, todos os dias, seus 
filhos e netos.

Quando vamos receber o jornalzinho?

A cada três meses. Neste ano, final de ju-
nho, setembro e dezembro.

TECER é para guardar!

Pais, tudo é feito com muito carinho. 
Leiam e, se possível, guardem os jornai-
zinhos, formando uma coleção que vai 
tecendo a vida educacional do seu filho. 

Boa leitura!

Primeira gotinha de história:              
Creche Menino Deus

(Capítulo 1 da História da Creche.                           
Continuidade nas próximas edições.)

fincada no chão, tijolos erguidos no 
ar, telhados protetores e, principal-
mente, de pessoas que acreditaram 
na causa.
Fogo do amor

Num terreno da favela, onde ia 
rezar a missa semanal, Pe. Gigio so-
freu com um fato terrível: uma criança 
morreu no barraco que tinha pegado 
fogo. A mãe a deixava trancada para ir 
trabalhar.  Ele começou, então, a reunir 
o pessoal dali. E da conscientização e 
trabalho deles, com ajuda de jovens da 
PUC e casais das Equipes de Nossa Se-
nhora, nasceu um barracão para abrigar 
poucas crianças, das mães que trabalha-
vam. Para Pe. Gigio, somos as mãos e os 
pés de Deus em nosso tempo de Vida. A 
Creche chamou-se “Menino Deus”.

Gota d’água
Foi, sim, uma gotinha d’água no 

oceano terrível da miséria. Que eram 
aquelas poucas crianças diante da in-
fância perdida pelas ruas?  Porém, assim 
como água é Vida, a gotinha correu e 
juntou-se a outras gotinhas. O barracão 
virou construção de alvenaria, cresceu, 
ganhou uma sala aqui, um banheiro aí, 
mais um piso, playground, berçário... 
Hoje, há ali muitas vidas com um futuro 
delineado, pois infância cuidada e ama-
da é promessa de juventude transfor-
mada e transformadora.

Amém! Seja louvado o Menino 
Deus! Que Ele dê “asas fortes” ao Anjo 
que até hoje O distribui entre os pobres!

Obrigado, Pe. Gigio! 

Tecer

Na Freguesia do Ó, nasceu em 
1980 uma humilde Creche. E nasceu de 
um Anjo que o Pai tirou da Itália e en-
viou para o Brasil - mais precisamente 
para São Paulo: Pe. Luigi Valentini, ou 
simplesmente, Pe. Gigio.
Do Adriático para o Tietê

De uma rica e bela cidade à beira 
do Mar Adriático, para a então chama-
da Favela Minasgás, à beira do Rio Tietê, 
vemos os caminhos de Deus. Do Menino 
Deus. Tendo o dom de interessar-se por 
gente, Pe. Gigio interessou-se por nos-
sa gente paulistana. Viu que, ao lado 
do “Primeiríssimo Mundo dos Jardins”, 
havia o terceiro mundo das periferias 
abandonadas. Ao lado dos intelectuais 
que se preocupavam com o direito, na 
PUC onde trabalhava, havia uma multi-
dão de pessoas que vivia sem ter respei-
tado nenhum direito.  
Ponte unindo as margens

Pe. Gigio, como mensageiro de 
Deus, fez a ponte entre os lados. Com 
o coração brasileiro que adquiriu, a fé 
firme que guia seus passos e a determi-
nação que aprendeu no país europeu, 
não fez discursos eloquentes. Construiu 
uma obra silenciosa e concreta, de laje        1
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Sempre temos motivo 
para comemorar! Em 
2014, os alunos participa-
ram de muitas atividades coti-
dianas e outras especiais, festi-
vas. Puderam vencer a timidez, 
mostrar seu talento, trabalhar 
em equipe e conviver com cole-
gas e educadores.            
                                  Vamos apreciar?

2

1 - DIA DAS CRIANÇAS,  no “Sítio da Tia Rosa”, muita diversão, espor-  
tes,  comida deliciosa e muito amor, para mais de 120 crianças.

2 - FESTA DE FORMATURA.
 As crianças cantaram, dançaram, dramatizaram, mostrando aos pais 

como cresceram! 

3 - SHOW DE TALENTOS 
 Foi o EVENTO-DESTAQUE DO ANO, em todas as idades. Cada turma 

mostrou o que sabe fazer, com muita alegria! 

4 - NATAL 
 Para encerrar o ano, não podia faltar a celebração do nascimento do 

Menino Deus!
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1. A CRIANÇA PRECISA SE SENTIR AMADA. MAS NÃO BASTA 
AMAR. EXPRESSE SEU AMOR. 
DICA - Fale sempre o quanto gosta do seu filho.                                          
DIGA - “Filho, te amo D+++++!!!!”

2. DISCIPLINA TAMBÉM É AMOR. OS LIMITES DÃO SEGURANÇA 
AOS FILHOS. 
DICA -  Deixe muito claro o que eles PODEM e o que eles NÃO 
podem fazer.  
DIGA - “Você pode ficar lá fora até o horário que nós combina-
mos.Nem um minuto mais!” “Não grite com a sua mãe!” 

3. AS CRIANÇAS IMITAM O QUE OS ADULTOS FAZEM. 
DICA - Se não quer  que eles xinguem, você não pode xingar; se 
não quer que eles gritem, baixe seu tom de voz. 
DIGA - Não diga. Não adianta falar.  Dê bons exemplos!

4. ENSINE SEUS FILHOS A SEREM EDUCADOS, DANDO EXEM-
PLO DE EDUCAÇÃO. 
DICA - Use sempre as “palavras mágicas”: por favor, obrigado, 
desculpe, com licença... 
DIGA - “Por favor, abaixe a televisão. Obrigado!”

5. UM GRANDE DESAFIO PARA OS PAIS É TER CONTROLE EMO-
CIONAL. 
DICA - Se você está com raiva, respire, conte até 10. Assim, você 
não vai falar ou fazer alguma coisa e se arrepender depois. 

PAIS PODEM SER MESTRES  DA PAZ Dicas de ouro
DIGA - “Eu estou muito bravo com o que você fez! Dá um tem-
po, que a gente conversa depois!”  

6. CASTIGOS VALEM A PENA QUANDO ENSINAM QUE AS 
AÇÕES TÊM CONSEQUÊNCIAS. 
DICA - A escola reclamou que seu filho não está fazendo lição 
de casa. Tire a TV por um tempo, por exemplo. Isso ensina que 
o dever vem antes da diversão. 
DIGA - “Primeiro a lição e depois a televisão!” 

7. BATER NOS FILHOS, ALÉM DE SER CRIME, ENSINA AS CRIAN-
ÇAS A SEREM VIOLENTAS. 
DICA - NUNCA bata! Se estiver nervoso, conte até 20, esconda 
as mãos, saia de perto até se acalmar. Depois converse  e dê um 
castigo. 
DIGA - “De novo reclamação do vizinho!? Você brigou outra 
vez?! Agora, você vai pedir desculpas e vai ficar sem brincar 
amanhã.”

8. CONFIAR EM DEUS - SEJA QUAL FOR A RELIGIÃO - É IMPOR-
TANTE NA EDUCAÇÃO. 
DICA - Quando estiver junto com seus filhos (refeição, hora de 
dormir...), mostre fé. 
DIGA - “Deus te abençoe, meu filho!”

Pais, educar não é fácil, mas acredite: o Amor é fonte 
da Paz e a Paz é o alimento do Amor.

Na Menino Deus, todo dia é cheio de atividade!
Em qualquer idade, os alunos aprendem e de-
senvolvem o corpo, o raciocínio, a leitura e escrita, 
a socialização, ações de solidariedade... Vamos entrar um 
pouquinho no dia a dia deles? 

1 - No Berçário, os bebês convivem em ambiente colo-
rido e limpo, com espelhos para se reconhecerem e brin-
quedos para estimular a inteligência.

2 - A hora da refeição é, da Creche à Terceira Idade, 
momento de comer alimentos saudáveis, aprender regras 
de etiqueta à mesa e conviver.
E a comidinha, huuum! É cheirosa e gostosa, com o tem-
pero do amor de nossas cozinheiras! 

3 - Nos Projetos, as crianças escrevem e leem, movimen-
tam-se e criam, em ambientes adequados. Os jovens na-
vegam na Internet, mas também põem a mão na massa: 
a Gastronomia é uma das atividades profissionalizantes. 

4 - No Projeto VIVER BEM, o artesanato é uma atividade 
envolvente para a Terceira Idade. Mãos que tecem, mente 
que não envelhece.
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“Um dia, a saudade deixa de ser dor e vira 
História pra contar e guardar para sempre. 

Rosamaria Issa Costa:  
a Tia Rosa do Sítio

muito enfeitado e bonito: café-damanhã, almoço, 
sorvete da sobremesa, lanche da tarde, flores colhi-
das no jardim, toalhas... carinho em cada cantinho. 

Na véspera, festa pronta, consultava mil vezes a 
meteorologia: “Se estiver sol, maravilha! Mas se 
não estiver, posso contar? Será ótimo do mesmo 
jeito!” - previa ela, mestra em fazer do limão azedo 

uma limonada docinha. 

E o sininho  mágico trazia para a História a família toda e muitos ami-
gos. O José Luciano, seu marido,  é aquele mesmo que bateu as pri-
meiras estacas do barracão da creche, literalmente «peão de obra», 
como ele dizia. Na Festa das Crianças, o “Tio Zé” era o dono do chur-
rasco e, desde a escolha e compra das carnes, comandava tudo com 
seu jeito mineiro. Com Luciano e João Marcelo, seus filhos, as crianças 
andavam a cavalo, passeavam na garupa da moto, jogavam sinuca e 
futebol. Servindo refeições às crianças ou brincando com elas, sendo 
juiz do futebol na quadra ou virando instrutor de natação na piscina, 
lá estavam os amigos da tia Rosa com seu papel certo no enredo.

Na festa, a varinha mágica virava a batuta do maestro e tudo saía certo. 
“Tudo abençoado”, como  ela dizia. As crianças chegavam ansiosas 
pela manhã, segurando faixas carinhosas e, perto do pôr-do-sol, iam 
embora exaustas e felizes, cabelinhos molhados, acenando seu tchau. 

Nos vários ônibus lotados, o silêncio do sono, talvez do sonho re-
vivendo o vivido. No sítio, hora de guardar a batuta e descansar? 
Que nada! Rosamaria reunia todos os personagens para fazer a 
avaliação do dia, anotar as observações... para o ano que vem.

Ano que vem?...
Lembram que Deus é o grande criador de Histórias? Pois no Seu 
enredo, escolheu um cenário diferente e, de um jeito só Dele, levou 
a Tia Rosa para fazer festa para as crianças do céu, ano que vem. 
Então, embora a saudade ainda doa muito, vamos transformá-la 
em continuidade da sua história. E lhe dizemos: 

“Rosamaria, descanse em paz, festeje por aí. Aqui, faça sol ou 
faça chuva, não esqueceremos 
suas crianças. Sentiremos o va-
zio de suas boas risadas, de sua 
voz animada. Saudade de você. 
Não sabemos fazer como você 
fazia, Rosa. Mas sabemos que, 
daí do céu, estará nos guiando 
com seu sininho, sua varinha 
mágica, sua batuta.”
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Algumas pessoas são, sim, eternas... dentro 
da gente.” 
Deus é um grande criador de Histórias! Nos seus enredos, 
escolhe as pessoas de um jeito só Dele. 
Para escrever a história da Creche Menino Deus, Ele preci-
sava de uma fada boa, que trouxesse alegria às crianças. 

Foi então que escolheu a Rosamaria e deu a ela o papel de 
fada da alegria: a tia Rosa do Sítio. Uma fada que, com seu 
sininho mágico, tinha o dom de chamar muita gente pra 
fazer parte do enredo. Uma fada que, com uma varinha de 
condão invisível, encontrava soluções fáceis para problemas 
difíceis; descobria nas pessoas o seu melhor, e as convidava 
para escolher o seu papel no enredo.  

Ainda podemos ouvir a voz das crianças, em alvoroço, du-
rante visita à Creche, perguntando: “Cadê a tia Rosa?” 
“Onde tá a tia Rosa? Ela veio?”  E todos queriam abraçá-la. 
Podemos ainda enxergar o sorriso largo: “Olá! Tudo joia?” 
Com a voz se fingindo grave - “É claro que eu vim, meu 
amiguinho!”-  cantarolava, gingando o corpo e batendo 
palmas: “Ei! Cadê você! Eu vim aqui só pra te ver!!!”
Essa era a tia Rosa do Sítio. 
As crianças esperavam o ano todo para a grande viagem - 
para algumas, a maior que já tinham feito. E lá iam passar o 
Dia das Crianças no “Sítio da Tia Rosa”, longe daqui, lá em 
Piedade. Mas não eram só elas que esperavam. Rosa também. 
De um ano para outro, planejava os menores detalhes, tudo 

da esquerda para a direita: 
Elisangela, Neusa, Luciana, Sara, 
Denise (diretora), Bruna, Pe. Giggio (fundador), 
Solange (diretora),                                                                                    
Joelita, Flavia, Aparecida e Jurema.
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