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ASSOCIAÇÃO 
MENINO 
DEUS

“Se você não consegue entender, creia. A fé vem antes; o entendimento, depois.” (Santo Agostinho)
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IA Terceira gotinha de história: 
Centro para Juventude                  

São José
“As perguntas vão surgindo e Deus 
vai colocando no nosso caminho 

possibilidades de respostas.”
(Pe. Luigi Valentini)

Pe. Gigio é um missionário de Deus. 
Pensam que seu sonho terminou 
com o atendimento às crianças de 0 
a 14 anos na Creche e CCA (lembra-
dos nas duas edições anteriores)? 
Não! Enquanto via, aqui dentro, as 
nossas crianças protegidas, brincan-
do e aprendendo, seu olhar enxer-
gava, lá fora, adolescentes e jovens 
desassistidos, sujeitos a toda sorte 
de perigos. 

Então, ampliar a Associação Meni-
no Deus tornou-se a nova meta. Era 
preciso acolher aqueles jovens, ofere-
cendo-lhes um lugar seguro e possi-
bilidades de ter objetivos e encontrar 

um sentido para a vida. Um ambiente 
de convivência saudável, a vivência de 
valores cristãos e atividades formativas 
para a profissionalização, eram a espe-
rança de torná-los aptos a entrar no 
mercado de trabalho. 
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L Nesta edição, continuamos a te-
cer a memória da Associação Me-
nino Deus, trazendo seu 3o capí-
tulo - o Centro para Juventude 
São José (p 1) - e homenageando 
educadoras queridas dessa Histó-
ria: a Luciana, que partiu para a 
eternidade em abril, e a Terezi-
nha, aposentada após 20 anos de 
Creche (p 4).

Na seção Formação (p 3), os jo-
vens, pais e educadores vão ter 
dicas sobre relações amorosas. 
Assim a sua coleção com temas 
de educação vai aumentando: 
Paz nas Relações (1a edição); 
Álcool e Cigarro (2a ed); Gra-
videz na Adolescência (3a ed).
Como fruto bom da Creche, a 
(p 4) traz a jovem Mariane, que 
começou pequenininha na Cre-
che e continua conosco no CJ 
São José. Esta edição completa-
-se com atividades educativas e 
depoimentos.

Enviem-nos sugestões e contribui-
ções. O Jornal TECER  é nosso e 
precisa ser tecido por todos nós.

Inauguração do CJ

Prédio e alunos atuais

Do sonho à realidade

(8h às 12h) e tarde (13h às 17h), no 
contraturno escolar. 

Com parcerias e profissionais volun-
tários, oferecem-se cursos de habili-
tação e oficinas profissionalizantes, 
sempre em caráter opcional, com ins-
crições de acordo com os interesses 
dos jovens: Gastronomia, Inglês, Em-
preendedorismo, Artesanato, Forma-
ção Humana, Robótica, Orientação 
Profissional, Escola de Beleza, Auxiliar 
Administrativo e Informática Básica. 

Os alunos recebem certificados de 
conclusão dos cursos Auxiliar Admi-
nistrativo e Informática Básica (certi-
ficação SENAI); Escola de Beleza (cer-
tificação Fundo de Solidariedade do 
Estado de São Paulo); e Gastronomia 
(Associação Menino Deus). Uma psi-
cóloga voluntária oferece atendimen-
to psicológico regular. 

Agradecimento e Louvor

Muitos jovens trabalham com carteira 
assinada. Outros buscam colocação. 
Alguns cursam faculdade. No entanto, 
o mais importante é isto: todos são jo-
vens diferenciados nas atitudes e aspi-
rações. Pessoas de bem, desenhando o 
próprio futuro. 

Pe. Gigio é presença constante na vida 
do CJ São José: faz rodas de conversa 
com os alunos, escuta-os, dialoga com 
eles. Faz reencontros semestrais com os 
ex-alunos, que falam de sua vida, suas 
dificuldades e conquistas. Ele é o Orien-
tador Espiritual dos jovens e, com a pe-
dagogia do pastor, mantém a proximi-
dade e a chama dos ideais e valores. n

E Pe. Gigio foi à luta. Em 2007, con-
seguiu que a Prefeitura de São Paulo 
cedesse à Associação um pequeno 
espaço num prédio público do bairro. 
Em 19 de março de 2007, iniciou-se 
o atendimento ao primeiro grupo de 
jovens, com profissionais voluntários 
e recursos de amigos colaboradores. 
Em outubro, firmado o convênio com 
a Prefeitura, vieram a ampliação do 
espaço e a provisão de recursos finan-
ceiros oficiais.

Estava estabelecido o Centro para Ju-
ventude São José, que recebeu esse 
nome por ser uma instituição católica 
e ter sido inaugurado no dia de São 
José. Funciona desde então nesse mes-
mo endereço e tem passado por mo-
dernizações ao longo do tempo, para 
adequar-se às necessidades.

Do ontem ao hoje

Atualmente, há atendimento diário 
a 90 jovens, em duas turmas: manhã 

Primeira Certificação - 1998
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“A esperança tem duas filhas: a indignação e a coragem.                                                                                                                                         

 A indignação ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem ensina a mudá-las.”  (Santo Agostinho)

Fotos 1 a 4 = CEI Menino Deus / Fotos 5 a 7 = CCA Mary Telia /  Fotos 8 a 13 = CJ São José 

Fotos 14 a 16 = CCA Menino Deus /  Fotos 17 a 20 = NCI  Viver Bem 

Fazendo pastéis

           
     Aniversário

Aula de Robótica

Jovens - roda de conversa

Oficina de instrumentos Oficina de leitura Dia do plantio

Fornada de pães Jovens assistindo filme

Aniversariantes

Artesanato

Desenho releitura de obra
Brincadeira com fantoche

Brincadeira com bolhas de sabão

Oficina de criatividade

Pintura com rolinhoParque

DIA A DIA

Pequenos ao ar livre
Pintura com rolinho

Costura

Informática
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Gravidez na 
Adolescência

“Amar não é olhar um para o outro,
mas olharem ambos na mesma direção”

(Saint Exupéry)

1 - Ficar é amar?
Não, porque no “ficar” não há com-
promisso com o sentimento do outro. 
Apenas intimidade com um rosto, com 
um corpo, sem sentimento.

2 - Namorar é amar?
Pode ser. No namoro, existe a possibi-
lidade de você descobrir novos senti-
mentos, conviver com as diferenças e 
perceber que você é capaz de amar e 
de cuidar do amor. Você pode amar ou 
apenas gostar de uma pessoa, mas já 
existe o sentimento em jogo. 

3 - Quais os riscos                                             
de ficar e de namorar?
Um deles é chegar à pratica da relação 
sexual e à gravidez indesejada. Perto 
dos 12 anos o corpo da mulher pode 
gerar uma criança, mas ela não está 
pronta para ser mãe. O mesmo vale 
para o jovem, que não está pronto para 
ser pai. Esta situação com certeza trará 
perdas como consequência.

4 - Quais perdas?
Na liberdade. Festas? Baladas? Pas-
seios? Tudo ficará mais difícil.
Na  vida escolar. Como continuar a 
frequentar as aulas?
No trabalho. Quem vai cuidar do 
meu filho? Como nós, tão jovens, va-
mos dar conta do sustento dele?
Nos sonhos. Quando então vou fazer 
minhas viagens, ter meu carro, meu 
negócio próprio?

Dicas importantes

a Não ceda às pressões de colegas e 
amigos para viver emoções radicais. 
Muitos se arrependem em seguida.

a Aprenda a dizer NÃO, seja para 
recusar um “ficante”, um namora-
do ou para usar qualquer tipo de 
droga.

aNão fique na dúvida! Converse 
com um adulto de sua confiança. 
Não tenha medo ou vergonha!

a E lembre-se: Na vida é preciso CO-
RAGEM PRA SER DIFERENTE. Você 
é dono do seu corpo, da sua vida, 
dos seus sonhos. E isso não tem 
preço... tem VALOR. n

Marina Zarvos
Thereza Rodrigues
Psicólogas clínicas

Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus.                                                                                                                     
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. (1 João 4:7)

Mariane 
Jaqueline               

Silva Santos

Tem sua história mui-
to ligada à Menino 
Deus e já pertence à 
2a geração de alunos: 
sua mãe frequentou 
a Creche quando pe-
quena, foi mãe de 

Mariane com 16 anos e matriculou-
-a na creche com 3 meses de idade, 
para poder trabalhar. Hoje, Mariane 
é aluna do CJ São José, tem 16 anos 
e um horizonte diferente: quer es-
tudar, ter sua profissão, trabalhar e 

conquistar o futuro. Tem boas lem-
branças da infância e muitos sonhos, 
por isso se dedica a diferentes ativi-
dades no CJ. 

 “Tudo foi significativo para mim: os 
educadores, a inocência que eu ti-
nha... tudo me marcou positivamen-
te, principalmente a tia Luana, uma 
educadora inesquecível, que cuidava 
de nós com amor e carinho. Ah, se 
a tia Luana faltasse! O nosso dia era 
triste. E também quero agradecer a 
tia Cris, pela paciência, pelos ‘puxões 
de orelhas’, pois sem ela não tería-
mos aprendido tanto!

Tenho um carinho enorme pelo Padre 
Gigio. Quando ele aparecia, era uma 
surpresa boa. Ele sempre nos dava 
aquele abraço apertado, ficava nos 

olhando por minu-
tos e, em seu olhar, 
a alegria de ver 
as crianças bem 
tratadas.” 

“Nunca vou es-
quecer a minha 
infância, pois foi 
tudo tão precioso 
que, se pudesse vol-
tar no tempo, volta-
ria cada minuto só 
pra aproveitar um 
pouco mais. O amor, 
as aprendizagens, a 
amizade que a gente 
vai criando nos lugares 
ficam pra sempre no 
coração”. n
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Creche - Páscoa

EVENTOS

CCA - Mary Telia CCA - Menino Deus - Folclore

NCI - Viver Bem - Horto Florestal Crianças no Horto Florestal
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Da esquerda para a direita: Denise, Flávio, Grazielle, Quitéria, Ma-
dalena (atrás), Sonete (a grávida), Antonia, Andressa (atrás), Ariane 
(frente), Sebastiana(atrás), Fabiana  (frente de todos), Ricarla, Avelar(de 
boné), Michelle, Adalgisia(atrás), Flávia (frente), Aline (atrás), Maria.  

          Luciana Elias do Carmo:   Uma verdadeira lição de vida

Nasceu em 28/09/1982.                  

Foi se encontrar com o Senhor e a Sa-
grada Família no  dia 14/04/2015.

Luciana, Tia Lu, foi um anjo que passou 

pela terra muito rapidamente e se foi. 
Aqui ficou por 32 anos, para nos ensinar 
que a vida é curta, mas preciosa.  Para 
nos provar que devemos viver intensa-
mente, enfrentando com otimismo os 
problemas e dificuldades que a vida nos 
colocar. 

Luciana chegava todos os dias com lar-
go sorriso no rosto e sempre disposta 
a ajudar os colegas. Quando era preci-
so chamar a atenção das crianças, não 
conseguia ser rigorosa ou dura. Manti-
nha o seu jeito meigo de lidar com elas 
e assim as educava com ternura. 

Conviver com a Luciana foi uma lição de 
vida: guerreira, lutava pelos seus obje-
tivos. Mesmo doente, não desistiu dos 

seus sonhos e de sua grande paixão: 
conviver com as crianças. 

A Lu deixou saudades, mas temos certe-
za de que ela está acompanhando mais 
de perto todas as crianças, de um lugar 
privilegiado. Está, certamente, cuidando 
delas com seu olhar suave e encami-
nhando-as com seu sorriso acolhedor. 
Seria por acaso que, desde que ela se 
foi, não param de chegar crianças, prin-
cipalmente aquelas que mais precisam 
estar no Projeto Mary?       

Lu, seu sorriso estará sempre em nossas 
lembranças e no nosso coração. Obriga-
da por ter convivido conosco! n

 Sara, Flávia 
e Equipe de trabalho
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“Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser.” (Santo Agostinho)

“A saudade é uma dor que dói muito. O Senhor nos fez entregar, este ano, duas pessoas especiais: a Rosamaria e, logo 
depois, a Luciana. Mas Ele nos fez experimentar o que aprendemos com a Madre Esperança, da Congregação italiana  

do Pe. Gigio, beatificada ano passado: TUDO É POR AMOR DE DEUS.” 
Solange e Denise

Terezinha Maria 
da Conceição Silva

“Dedicação de duas décadas”

Terezinha acompanhou a Creche des-
de o início no “barracão de madeira”, 
como moradora da comunidade. Seus 
quatro filhos passaram pela Creche e, 

mais tarde, também seus netos.  Por isso, 
é uma testemunha viva de toda a histó-
ria da Associação. 
Ingressou como funcionária em 
02/02/1995. Sempre cuidou da limpe-
za e da beleza da Creche, colaborando 
onde precisasse: no atendimento às 
crianças, dando banho, auxiliando nas 
refeições. Na ausência da cozinheira, 
assumia prontamente a cozinha e pre-
parava as refeições para as crianças com 
muito carinho. 
Amorosa, sempre pediu para ficar 
perto dos bebês no berçário. Chorou 
quando o último pavimento de ma-
deira, que fazia parte do berçário, foi 
derrubado para dar espaço às novas 
construções de alvenaria.
Hoje, está se aposentando com mereci-

mento, pois não fez apenas um trabalho 
durante 20 anos, mas viveu 20 anos de 
dedicação e amor a essa obra. Pe Gigio 
sempre disse: “Terezinha cuida da Cre-
che como da casa dela.”
Aqui  fez muitos amigos e é querida por 
todos. Atualmente cuida dos netos, faz 
natação e já está participando de pas-
seios com o grupo do Viver Bem.
Terezinha, você estará sempre perto de 
nós! E não por morar vizinha da Creche, 
mas por ter morada no nosso coração. 
Sentiremos sempre sua falta, mas dese-
jamos que Deus lhe dê muita saúde para 
aproveitar esta nova etapa de sua vida 
de modo tranquilo e feliz. Que o Senhor 
abençoe e recompense sua generosida-
de. Obrigada, Terezinha! n

                        Equipe de Trabalho
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Seja um parceiro! 
Há muitas maneiras de ajudar. Quem puder e quiser colaborar com a Associa-
ção Menino Deus, entre em contato com Solange ou Denise, pelos telefones 
ou e-mails da entidade. 

F. 11 3915-3332


