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Caros leitores, a Menino Deus tem 
a missão de tecer Vidas que farão o 
mundo melhor. O jornal TECER, nesta 
edição 2, vem tecer informações sobre 
esse trabalho:

Tecer a história do CCA Mary-Telia, an-
tigo Projeto Mary, lembrando pessoas 
que fizeram parte dessa história: Mary 
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e Seu Cristovon; o Douglas, bom “fru-
to” desta obra social; e a equipe  de 
educadores da Creche (pp. 1 e 4).

Tecer notícias do dia a dia e de eventos  
da ação educativa neste 1o semestre, 
em todos os setores (pp. 2 e 3).

Tecer a Formação de Pais e Jovens, 
com dicas de ouro sobre as drogas 

lícitas álcool e cigarro, tão comuns e 
tão destruidoras de pessoas e famí-
lias (p.3).

Tudo forma um belo tecido: a cons-
trução do Projeto de Deus, que prevê 
a descoberta do valor de cada pessoa 
como ser humano e cidadão.

Boa leitura!

 “Me sinto um lápis nas mãos de Deus.” (Beata Teresa de Calcutá)
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Projeto Educacional Mary,
atual Centro para Crianças 
e Adolescentes Mary-Telia

(Capítulo 2 da História da Menino Deus.)

Na edição 1, o TECER apresentou o início 
da obra social criada pelo Pe. Luigi Valentini 
(Pe. Gigio) há 35 anos, na Freguesia do Ó. 
Nesta edição, mostra a evolução da peque-
na Creche, iniciada em 1980 com 15 crian-
ças da Favela Minas Gás, com o trabalho de 
mães da comunidade, poucos voluntários 
e sustento garantido por recursos do Pe. 
Gigio e amigos. A Creche atende hoje, em 
período integral, 120 crianças de 0 a 4 anos, 
em ambiente saudável, amoroso e estimu-
lante: o Centro de Educação Infantil Meni-
no Deus (CEI).
Projeto Educativo Mary  
Mas a primeira gotinha não bastava. Era 
preciso impedir que as crianças, após saí-
rem da creche, ficassem vulneráveis no 
oceano de perigos das ruas, fora do período 
regular de aulas na escola pública. Em 2000, 
surgiu o Projeto Educativo Mary (nome em 
homenagem a Mary Dalva Pereira Morales, 
que se dedicou à Creche durante anos, até 
o câncer que a levou em 1999).
Inicialmente eram 30 crianças atendidas 
em espaço anexo à Creche, emprestado 
pela comunidade Nossa Senhora das Dores 
e mantido por colaboradores. Os funcioná-

rios da Creche revezavam-se para colaborar 
no novo projeto e, com alguns voluntários 
(trazidos pela tia Rosa, a homenageada 
da edição 1), desenvolviam brincadeiras, 
exercícios de coordenação psicomotora, 
culinária, artesanato, música, teatro, apoio 
escolar e até trabalhos manuais e costura 
para as mães.

Em 2004, foi possível ampliar o atendimen-
to para 60 crianças, pois um terreno com 
uma pequena casa foi doado pela Associa-
zione Condividere O.N.L.U.S. e novos ami-
gos do Movimento Comunhão e Libertação 
se uniram ao Projeto.

Uma casa que veio da Itália
Provando que a bondade de Deus se re-
vela através das pessoas, antes de falecer 
D. Telia Girotti doou ao amigo Pe. Gigio 
sua residência na Itália, com a licença de 
“transportá-la” para o Brasil, desde que ele 
a transformasse numa casa para acolher 
muitas crianças carentes. 
Centro para Crianças e Adolescentes 
Mary-Telia
Em 2008, foi inaugurado o Centro para 
Crianças e Adolescentes Mary-Telia, em 
prédio confortável e acolhedor, cujo nome 
homenageia duas benfeitoras: Telia, que 
com generosidade doou sua casa; e Mary, 
a ex-diretora que dedicou seu trabalho à 
obra, até falecer. Hoje, 360 crianças de 6 a 
14 anos, em plena formação do caráter e 
da mente, não estão nas ruas, mas no CCA 
Mary-Telia, recebendo os alicerces para tri-
lhar um novo destino. 
Reconhecimento e subsídio público
Ainda em 2008, a obra do Pe. Luigi foi as-
sumida pela Associação Menino Deus, após 
desligar-se da Obra Assistencial Nossa Se-
nhora do Ó (2007), e firmou convênio com 
a Prefeitura de São Paulo. Estava oficializa-
da a Creche (CEI Menino Deus) e formaliza-
da sua 2a Unidade (CCA Mary-Telia). Como 
diz Pe. Gigio, “para a Causa do Senhor, não 
há fronteiras”. O amor missionário atraves-
sa oceanos e tempestades. 

Continuidade nas próximas edições.

José Cristovon 
dos Santos

Morador da comunidade 
primeiro presidente 

da Associação de Moradores

“Quando cheguei na favela Minasgás, 
em 1977, aqui não tinha luz, nem água, 
nem creche, nem igreja. Eu fiz um sa-
lão com pedaços de madeira e, com a 

imagem de Nossa Senhora das Dores, 
que eu tinha ganhado do Pe. Alcides, 
lá na Barra Funda, comecei a convidar 
as pessoas pra rezar o terço. Tinha uns 
30 barracos. Mais ou menos no final de 
1978, o Pe. Gigio, da faculdade PUC, 
conseguiu trazer a luz, 3 postes para 
todos os barracos. Depois trouxe 5 ca-
valetes de água para a comunidade. Eu 
ajudei a construir um barracão de ma-

deirite para funcionar a primeira 
creche, que tinha 15 crianças e os 
funcionários moradores da co-
munidade. Depois veio a alve-
naria e em 1989 foi instalado 
na creche um alto-falante e 
todos os dias eu colocava a 
reza da Ave Maria e dava os 
avisos da comunidade (reu-
nião e falecimento).”
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Formação (valores) e aprendizagem (conhecimentos): 
esses dois objetivos caminham juntos no cotidiano e nas atividades especiais (eventos). 

As seções das páginas 2 e 3 (Dia a dia e Eventos) apresentam uma ou duas atividades do período, em cada 
setor, como amostragem: tudo é feito com seriedade e dedicação, tendo como meta a criança e o jovem com 
sua dignidade respeitada e seu potencial desenvolvido.

CRECHE - CEI Menino Deus                
0 a 4 anos - 120 crianças:                                                  
Cuidados e Estímulos

As crianças recebem cuidados em 
relação a higiene, alimentação sau-
dável e segurança, além de vivencia-
rem atividades e brincadeiras de estí-
mulo ao seu desenvolvimento.

CCA Mary-Telia e 
CCA Menino Deus                                      
6 a 14 anos - 480 alunos:                                            
Biblioteca, Ciências e Artes 

As duas unidades atendem a mesma 
faixa etária, em espaços diferentes e 
com planejamento comum. Nesta edi-
ção, destacamos leitura e escrita, bons 
hábitos de estudo e o desenvolvimento 
da criatividade através da arte. As ativi-
dades e brincadeiras tornam a aprendi-
zagem e a convivência agradáveis.

CJ São José                                                          
15 a 17 anos - 92 jovens:                                                            
Orientação Profissional                                         
e Oficina de beleza

As atividades e projetos desenvolvidos 
prepararam para inserção no mundo 
do trabalho. Nesta edição, mostramos 
o “Programa de Orientação Profissio-

nal” (encontros semanais 
e Fórum de Profissões), 
com as psicólogas Marina 
Zarvos e Agata Melo; e a 
oficina de manicure, que 
proporcionou aprendiza-
gem prática e ação so-
cial na comunidade.

NCI Viver Bem                            
 acima de 60 anos - 65 idosos:   
Artesanato e Roda de Conversa

Além da convivência animada por 
atividades que desenvolvem novas 
habilidades e conhecimentos, os 
idosos confeccionam artesanatos 
que, comercializados, geram renda.

Música e ritmos Roda de leitura

Artes e colagem

Biblioteca 

Roda de

conversa

Pintura em Tecido

2

Escola de Beleza - manicure Debate: profissões

Roda com música
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“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.”  (Paulo Freire)

Brincadeira no parque
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Semana da Família
Para valorizar a família, qualquer que 
seja sua composição,  os alunos leva-
ram para casa suas “obras de arte”.

Festas e Campeonatos
Festa Junina, para celebrar uma tradição do povo; Páscoa, para celebrar uma festa 
cristã e trabalhar a solidariedade e o amor;  campeonato de Futebol, para exercitar 
o espírito esportivo.

Passeios 
Os alunos do NCI Viver Bem passa-
ram um dia em um sítio na cidade de 
São Roque, onde se divertiram muito 
ao ar livre, se exercitaram e convive-
ram com alegria.

APAGUE ESTA IDEIA
o CIGARRO e o ÁLCOOL, 

duas drogas lícitas comuns porém

 terríveis para a saúde da pessoa, 

para o equilíbrio da família 

e da sociedade.

CCA Menino Deus
CJ São José

Você sabia que nos primeiros minu-
tos sem CIGARRO seu corpo já rea-
ge bem? 

•	 2	minutos	-	sua	pulsação	volta	ao	nor-
mal.

•	 2	dias	-	você	vai	sentir	mais	o	sabor	dos	
alimentos e o cheiro.

•	 3	dias	-	sua	energia	aumenta	e	a	respi-
ração melhora.

•	 14	dias	-	a	circulação	do	sangue	me-
lhora.

•	 1	ano	-	o	risco	de	morte	por	infarto	do	
coração se reduz à metade.

•	 3	anos	-	a	tosse	e	o	catarro	desapare-
cem.

•	 5	a	10	anos	-	o	risco	de	sofrer	infarto	
será igual ao dos não fumantes.

•	 20	anos	-	o	risco	de	câncer	do	pulmão	
será igual ao dos não fumantes. 

E veja: cada organismo tem um 
nível de tolerância e esse nível 
vai aumentando com o uso do 
álcool. Em regra geral, com mais 
do que duas latas de cerveja ou 
duas taças de vinho ou duas do-
ses de pinga ou vodka, o con-
trole dos atos é prejudicado. E 
aí mora o perigo!

SAÍDA DO POÇO

Você conhece alguém que usa 
e abusa do álcool? Alguém que 
tenha se envolvido em acidente 
por causa do álcool?

1. Ligue para VIVA VOZ - serviço gra-
tuito que oferece informações e 
orientação. Tel 132

2. Procure o Grupo do AA - Alcoólicos 
Anônimos - mais próximo. É gratuito.

 Grupo de AA na Freguesia do Ó:
 Grupo Cruz das Almas - Igreja Nossa 

Senhora do Carmo
 Av. Elísio Teixeira Leite, 1317 - CEP: 

02801-000
 Quintas-feiras, encontros às 19:30
 Domingos, encontros às 10:30

Marina Zarvos e Thereza Rodrigues 
(psicólogas)

Você sabia que o cigarro e o ál-
cool geralmente andam juntos 
e o perigo é BEM MAIOR do que 
você pensa?

• As crianças aprendem a beber em 
casa, com os pais e familiares.

•	 Beber	 antes	 dos	 15	 anos	 aumenta	
em 7 vezes a chance de se tornar al-
coolista.

•	 Quanto	mais	tarde	entrar	em	conta-
to com o álcool, maior a chance de 
aprender a beber com moderação. 

•	 Quem	começa	a	“beber	um	pouqui-
nho” entra em estado de euforia, 
um efeito perigoso, porque afeta a 
capacidade de decidir. 

•	 Não	se	deve	beber	durante	a	gesta-
ção. O bebê pode apresentar irrita-
ção, tremores, dificuldade para dor-
mir e comer. 

•	 No	caso	da	gestante	que	bebe	muito,	
se o bebê sobreviver, pode apresentar 
graves problemas físicos e mentais.

•	 A	maioria	dos	acidentes	e	tragédias	
nas	famílias,	nas	ruas,	no	trânsito	es-
tão relacionados à bebida.

•	 O	 organismo	 de	 quem	 bebe	muito	
passa a pedir bebidas de teor alcoóli-
co mais alto: dos fermentados (como 
a cerveja) para os destilados (como 
pinga, vodka).
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Circo e Dia do Índio 
Na Creche, as crianças vivenciaram manifestações populares e culturais, para valorização da arte e das origens da cultura 
brasileira, e para desenvolver expressão corporal e imaginação.
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Da esquerda para a direita: Jurema, Terezinha, Marinalda, Meire 
(atrás), Adalgisia   (frente), Jucimara, Joana (atrás), Maria (frente), 
Edilma (atrás), Cristiane (frente), Eleonice, Janete, Marzeli, Carol, 
Maria, Wantuzi, Andresa, Lurdes, Eliana e Karina.E
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Papo reto e um sorriso: assim era Mary Dalva Pereira Morales

A memória do Projeto Educativo Mary guarda uma pessoa muito especial: a Mary da Creche, 
como era conhecida na comunidade. Ouçamos a voz de pessoas que a conheceram e amaram.

A memória do Projeto Educativo Mary 
guarda uma pessoa muito especial: a 
Mary da Creche, como era conhecida 
na comunidade. Ouçamos a voz de 
pessoas que a conheceram e amaram.

“Com Mary não havia espaço para 
rodeios ou justificativas. Ela queria 
fatos e decisões que tivessem a ver 
com a vida. Não era de palavreado di-
fícil nem de racionalizações. Chamava 
cada coisa pelo nome e não gostava 
de subterfúgios. Como boa enfermei-
ra, o que lhe interessava era a vida do 
paciente, e não se ele gostava do re-
médio! Quando adoeceu, não se via 
abatimento, mas energia de pedir a 
Deus para dar conta de cada dia, com 
suas tarefas. E partiu como viveu, sem 
tempo para ‘chorumelas’, cuidando 
do que tinha de cuidar.”

 (Amigo Toninho)

“O desejo da Mary era sempre ver o 
bem da Creche e dizia pra gente: ‘A 
Creche é a Casa de Deus.’ Se interes-
sava pelo destino das pessoas e queria 
que encontrassem a fé. Dizia que nada 
era dela, que tudo era de Deus, até 
seus próprios filhos. Ela se preocupava 
em preparar o Miguel, a Mariana e a 
Miriam para terem autonomia na Vida. 
Parece até que ela sabia que eles teriam 
de aprender cedo a viver sem ela!” 

(Funcionários da Creche)

“Você me faz falta todos os dias, 
mãe, não por não te sentir presente 
mas por não poder mais te abraçar. 
Desde meus 11 anos, não deixei de 
pensar em você um diazinho sequer. 
Obrigada por tudo: pela vida que 
você me deu, pelas felicidades e ex-
periências e pelo maior presente que 
é a minha irmã. Obrigada também 

por estar sempre comigo. Eu sinto 
você por perto e isso me dá tranqui-
lidade para seguir em frente. Mais 
uma vez digo que te amo.” 
(Mariana, filha hoje com 24 anos)

“Como filha mais nova, lembro-me pou-
co dela, tinha só 4 anos, mas sei que tive 
muito o amor dela. Além de dar ca-
rinho aos filhos, ainda tinha amor 
de sobra pra compartilhar com 
outras pessoas.  Ela deixou um 
pouco dela em mim. E se eu 
puder realizar algo tão grande 
e duradouro como ela reali-
zou na creche, estarei fe-
liz. Continue em paz, 
mãe, vendo que tan-
tas pessoas lembram 
de você.” 

(Miriam, filha de 
20 anos)
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Agradecimento
Na família humilde do carpinteiro São José, o trabalho era expressão 
de amor. É por esse amor que agradecemos aos que colaboram para 
que a Associação Menino Deus continue a transformar pessoas. 

Seja um parceiro! 
Cada um tem um dom, uma habilidade, diferentes recursos. Quer 
nos ajudar? Faça contato com as diretoras, Solange ou Denise, pelo 
telefone ou e-mail da Associação.

Meu nome é Dou-
glas, tenho 6 irmãos 
e não tenho pai. 
Com 7 ou 8 anos, 
comecei a frequentar 
o que na época era o 
Projeto Mary. Nesse 
tempo, eu apanhava 
na rua sem ter feito 
nada aos meninos 

maiores. Eu ainda era “zoado”, castiga-
do e maltratado, mas quando eu entra-
va no Mary eu era amado. As tias cui-
davam de mim, me davam conselhos e 

me ajudavam com doações, aliás ainda 
hoje me ajudam. 
No Centro de Juventude São José, os 
cursos de Gastronomia e Informática 
me ajudaram a arrumar um emprego 
na Câmara Municipal (as tias me leva-
ram pessoalmente para a seleção e tive 
sorte de passar). O trabalho no restau-
rante era por sete meses. Voltei, então, 
ao CJ São José e fiz cursos de  Músi-
ca, Teatro, Informática, Gastronomia e 
Découpage. 
Com o prof. Luciano, de Educação Fí-
sica, que era da seleção brasileira de 

Tchoukball, aprendi esse esporte estra-
nho no Brasil, e fiz minha 1a viagem ao 
Rio de Janeiro, para um campeonato. 
Fiz parte da seleção brasileira e fui cam-
peão sulamericano de Tchoukball. 
Hoje eu curso a Faculdade de Educação 
Física e dou aulas, como professor au-
xiliar, num Centro Cultural onde aplico 
tudo o que aprendi na Menino Deus. 
Agradeço a Deus por ter conhecido 
meus anjos da guarda: as tias Jô, Neu-
sa, Denise e Solange e o Pe. Gigio. Sem 
eles, eu não seria quem sou. Com eles 
eu me formei uma pessoa melhor.” 

 “Se o mal é contagioso, o bem também é. Deixemo-nos contagiar pelo bem!”  (Papa Francisco).


