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ASSOCIAÇÃO 
MENINO 
DEUS

“Feliz Natal! Isso significa ter uma alegria imensa porque Jesus, filho de Deus, 
vive no nosso coração, nos protegendo, nos acompanhando, nos dando paz.”  (Pe. Luigi Valentini)
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Chega ao fim o ano de nasci-
mento do informativo TECER, 

da ASSOCIAÇÃO MENINO DEUS. 
Primeiro ano de muitos, se Deus 
quiser! 2015 foi muito festivo: nos-
so Fundador e Conselheiro Espiri-
tual, Pe. Gigio, completou 80 anos 
de Vida e 55 anos de Padre (orde-
nação sacerdotal); e nossa institui-

ção, 35 anos de existência. VIVA!!!
Esta é, pois, uma EDIÇÃO ESPECIAL 
COMEMORATIVA, que homenageia 
a pessoa sem a qual a Creche não 
existiria: o Padre Luigi Valentini, nos-
so querido Pe. Gigio. Agradecemos a 
Deus por ter colocado em nossa co-
munidade esse enviado Dele. Fé en-
carnada que contamina as pessoas. 

Amor gratuito que tudo faz e nada 
cobra. Simplicidade que mostra o ros-
to de Deus no nosso meio. Obrigado, 
Pe. Gigio, por vir da Itália, nos desco-
brir e mudar nossas vidas! A equipe 
editorial do TECER deseja ao Pe. Gigio 
muita saúde e a todos vocês, leitores, 
um Natal de Paz e um Ano Novo de fé 
e coragem renovadas!
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Sua presença nos traz esperança de 
um mundo melhor pois, através de 
todas as dificuldades que enfrenta-
mos no dia a dia, ele nos faz acreditar 
que a fé é a base de tudo para seguir 
adiante. 

Equipe do CCA Mary/Telia

O Pe. Gigio é como um paizão para todos 
os jovens  e crianças. É como um anjo que 
caiu aqui na comunidade, a Salvação de 

muitas vidas, pois sem os 
projetos que ele criou, tería-
mos muitos jovens desanda-
dos. Agradeço muito ao Pe. 
Gigio por tudo o que ele fez, e 

hoje é tudo que temos, é onde passamos 
nossas manhãs e tardes felizes. 

Larissa, jovem do CJ São José

Com seu coração puro e guiado por 
Deus, Padre Gigio é nossa esperança em 
cada olhar, para um mundo melhor. Que 
Deus prolongue seus dias na terra, mais 
e mais, para continuar brilhando na vida 
e coração das pessoas!  

Equipe da Creche

Em 1978, na Pastoral Universitária da 
PUC, fazíamos trabalho voluntário na 
favela Minasgás. Pe. Gigio conversava 

com as pessoas da comuni-
dade, rezava missa num bar-
raco feito capela e tomava 
providências para construir a 
creche. Eu tive a graça de tes-
temunhar essa prova clara do 

Amor de Deus a cada um de Seus filhos. 
Sílvia Brandão,                                       

atual presidente da Associação

Pe. Gigio, você faz a diferença numa rea-
lidade sem esperanças. Obrigado por nos 
ensinar a ser uma pessoa melhor, por nos 

mostrar o amor de Cristo através do seu 
amor, cuidado e carinho com todos nós. 

Equipe do CCA Menino Deus                                                      

Pe. GIGIO: coração incomparável e olhar 
que muito diz, nos transmite o que tem 
de maior valor na vida: AMOR E FÉ. Obri-
gado, Pe. GIGIO, por viver e fazer com 
que nos tornássemos alguém de bem.

 Equipe do CJ São José                                 
e do NCI Viver Bem

Pe. Gigio, você foi o maior exemplo de Fé 
encarnada que tive em minha vida. Que 
Deus lhe dê saúde para continuar sendo 
a imagem humana de Deus nesta vida e o 
anjo-da-guarda visível de todos nós.

Sonia Bittencourt,                                 
Equipes de Nossa Senhora

Pe. Gigio, com seu olhar profundo, é o 
pai que não temos. É o 
Mestre que seguimos. 
É quem nos ensina a 
acolher e olhar para 
as crianças, funcioná-
rios e famílias, com os 
olhos de Deus. Ele nos deu essa Missão 
de levar adiante o que Deus lhe conce-
deu. E nos apresentou São José como 
intercessor nas dificuldades. Pe. Gigio, 
agradecemos por esse seu coração que 
transborda de tanto amor pelo irmão.

 Denise e Solange 
diretoras

Pe. Gigio sempre promoveu amizade, 
solidariedade e espiritualidade, sendo 
presença forte na família dos seus ami-
gos. Gigio, você é, para mim, um símbo-
lo da generosidade e do amor de Deus 
entre nós.

Thereza Rodrigues
voluntária

O carisma do Pe Gigio é este, simples e 
sempre repetido: de que vale o 
Evangelho se não colocado em 
prática no dia a dia? Obrigado, 
pastor e amigo Gigio, por essa 
lição que carrego em minha 
mochila de peregrino. 

Luiz Antonio Oliveira 
Equipes de Nossa Senhora

Deus tocou no coração do Pe. Gigio para 
que criasse um projeto para beneficiar 
crianças e adolescentes, e gerando em-
pregos também. Foi a melhor coisa que 
ele fez para nós da comunidade e, se não 
fosse ele, que seria de nós? Deus lhe pa-
gue, Pe. Gigio!

Terezinha, 
da Comunidade

Padre Gigio
80 Anos de vida,
55 de Sacerdócio 
e 35 de Associação 

Menino Deus



Momento de oração e despedidaOficina de desenho
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Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em 
necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer 
nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem 
de boca, mas em ação e em verdade. 

(1 João 3:11)
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IA TUDO POR AMOR: 35 ANOS DE “MENINO DEUS”

Em todos os setores da Menino Deus, seja com as crianças pequeninas,                                                                                                       
seja com os adolescentes ou com os idosos, a marca é o AMOR. Amor que vem 
de Deus. Amor de educadores que tudo fazem em nome de DEUS. Isso gera um 
ambiente  de paz e alegria, onde todos convivem com o bem, desenvolvem-se e,                                                                                                                            

sentindo-se amados, aprendem a amar e a desejar um mundo melhor. 

Quadricíclo e tobogã Passeio a cavalo

Piscina

SETOR IDADE NÚMERO DE ALUNOS PERÍODO

CEI Menino Deus 
(Creche)

1 a 4 anos 120
7:00 às 17:00 -

 integral

Projetinho
(Intermediário) 5 anos 50

Manhã e tarde 
4h

CCA Mary - Telia
(Crianças e adolescentes)

6 a 14 anos 360
Manhã e Tarde 

4h

CCA Menino Deus
(Crianças e adolescentes)

6 a 14 anos 120
Manhã e Tarde

4h

CJ São José
(Jovens) 15 a 17 anos 90

Manhã e Tarde 

4h

NCI Viver Bem
(Terceira idade)

Acima de 60 anos 100
Um turno

4h

Atendimento 
Domiciliar

Doentes
Acima de 60 anos

40 TOTAL GERAL
880 

atendidos

Chegada ao sítio Crianças com o tio Zé

Padre Luigi Valentini - Amor que ultrapassa as palavras e se 
expressa em atos. É o nosso exemplo próximo do amor-doação, 
pois idealizou, criou, expandiu e mantém o projeto de educar e 
proteger crianças, encaminhar jovens e acolher idosos, garantindo-
lhes a dignidade de seres humanos, conforme o Plano de Deus.
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Pe. Gigio recebendo as crianças 

Há mais de uma década o Dia da Criança é o evento do ano. Em 2015,                                                                                                          
164 crianças foram ao "Sítio da tia Rosa". Chuva, frio... nada estragou a alegria da festa!

Eis a Associação Menino Deus, na maturidade dos seus 35 anos:
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Pe. Gigio chegou ao Brasil em 1967, a 
passeio, mas Deus quis que o turismo se 
fizesse missão. Vindo da Itália, país rico e 
sem pobreza, e do convívio em família, 
abandonou todos os confortos. Sentiu que 
aqui era o seu lugar e foi definitivamente 
cativado pelo Brasil.

Em 1970 teve permissão para exercer seu 
sacerdócio em São Paulo. Participou da 
Pastoral da Juventude na PUC-SP e iniciou 
seus trabalhos pastorais na zona Leste, em 
São Miguel Paulista. Ali engajou jovens 
da PUC no trabalho social, sempre com 
humildade, coragem e fé em Deus.

“Deus é Amor e Força. O missionário 
cristão tem uma arma única: o Amor 
do Senhor e o amor pelas pessoas.”

anos, para oficinas profissionalizantes)... 
e uma última (3a idade), além de 
atendimentos domiciliares.
Hoje, a Associação Menino Deus é 
conveniada com a Prefeitura e conta 
com recursos complementares de 
amigos, pessoas físicas brasileiras e 
italianas. Possui quatro sedes, funciona 
em dois turnos diurnos, atendendo 
880 pessoas de ambos os sexos, em 
ambiente acolhedor, agradável e cristão. 

“Estas crianças têm que ter aqui, 
na Menino Deus, uma vivência 
enriquecedora, em ambiente amoroso 
e bonito, para que possam sonhar 
com um futuro melhor, queiram criar 
outra realidade. Os sonhos ancoram 
na realidade. Como sonhar com algo 
que nem se conhece?”

DOM LUIGI VALENTINI , O PE. GIGIO
80 anos de vida, 55 anos de sacerdócio, 35 anos de Creche Menino Deus.

AMOR FEITO OBRA

A missão continua
Após sofrer um infarto e duas cirurgias 
graves do coração, Pe. Luigi Valentini 
voltou para a Itália. Hoje divide o tempo 
entre Fermo, sua cidade, e o Brasil, sua 
maior obra social. Aposentado na Itália, 
colabora com o Pároco na paróquia de 
Fermo. Lá fundou e mantém uma ONG - 
a Condividere Onlus - com um grupo de 
amigos, em prol  de obras sociais com 
comunidades carentes de São Paulo, 
Brasília, Belo Horizonte e Salvador. Um 
total de cerca de 1500 atendidos.

Pe. Gigio acompanha muito de perto 
as atividades da Associação Menino 
Deus: vem a cada dois ou três meses 
da Itália, permanece aqui um tempo, 
acompanhando suas quatro Unidades: 
a Creche (CEI Menino Deus), os dois 
Centros de Crianças e Adolescentes 
(CCA Mary-Telia e CCA Menino Deus), 
o Centro para Juventude (CJ São José) e 
o Núcleo de Convivência do Idoso (NCI).

...ontem, sentado no chão com as crianças...

...participando com as crianças...

Um enviado de Deus
Embora doutorado em Teologia, 
com l icenciatura em Fi losof ia e 
mestrado em Filosofia da Educação, 
seu principal “título” é o amor pelos 
humildes e o trabalho incansável em 
prol da dignidade dos filhos de Deus. 

Pe. Gigio tem uma espiritualidade 
contagiante: arregaça as mangas para 
fazer sua parte humana, mas tudo coloca 
nas mãos de Deus. Ele nos ensina pela 
sua vida e pelo seu modo de ser, mais do 
que pela eloquência das palavras. 

“Tudo pode nos faltar, menos o 
AMOR DE DEUS. E somos as mãos e 
os pés do Senhor neste mundo, nesta 
vida e neste tempo que Ele nos deu.”

...hoje, no banquinho. Mas sempre no meio delas....na formatura dos jovens do CJ São José...

Tudo por Amor
Motivação - a fé no Senhor da Vida 
Plena para todos, ricos e pobres, 
crianças, jovens e idosos.

Certeza - Deus conta conosco e, se 
os cristãos se omitem, as injustiças e 
desigualdades se perpetuam.

Meta - integrar ao Plano de Deus 
pessoas que não sabem que há um lugar 
reservado a cada um nesse Plano de 
Vida Plena. É preciso conhecê-lo, desejá-
lo e caminhar até ele com a dignidade 
de Filhos de Deus.

Pe. Gigio, ontem e hoje, sempre no meio...

Pe. Gigio e Menino Deus
Em 1979, na Favela Minas Gás na 
Freguesia do Ó, com os universitários 
da Pastoral da Juventude da PUC-SP, 
após as missas reunia as famílias para 
orientar a busca pacífica e organizada 
dos próprios direitos. Começaram um 
mutirão de reivindicações: na Sabesp, 
para água encanada; na Eletropaulo, 
para postes de iluminação e pontos de 
luz nos barracos; nos órgãos próprios 
da prefeitura, para moradia... e assim 
foi encaminhando uma comunidade 
para romper o ciclo miséria-violência. 
Juntou gente de boa vontade, parentes 
e amigos italianos e brasileiros, e obteve 
recursos para fundação da Creche (0 
a 6 anos)... depois sua ampliação (6 a 
14 anos)... mais uma unidade (15 a 18 

H
O

M
E

N
A

G
E

M

 ...junto aos idosos da NCI Viver Bem...



4

PADRE  GIGIO  É  PRESENÇA  CONSTANTE 
NO  DIA A DIA  E  NOS  EVENTOS 

... festejando com jovens do CJ

... acompanhando a sala de aula.

Associação Menino Deus 
Av. N. Sra. do Ó, 1431, 
02715-000 - São Paulo-SP                     
F. 11 3931-0733 / 11 3931-1314 
associação.deus@uol.com.br - creche.deus@uol.com.br 
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Gostaríamos de deixar registrado, nesta edição de fim 
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irmã de nossa saudosa Rosamaria, pela ajuda financeira  
à edição de nossos Jornais. Gratos pela parceria, Zeth!

Seja um parceiro! 
Toda colaboração é bem-vinda! Contato com Solange 
ou Denise, pelos telefones ou e-mails da entidade.  

F. 11 3915-3332

... atravessando gerações

... dando assistência a crianças

... recebendo sempre muito carinho

... ouvindo pais da comunidade

... convivendo com idosos 

NATAL É VOCÊ
O Natal costuma ser uma ruidosa festa, porém  é necessário silêncio, para ouvir a voz do Amor.

•	 Natal	é	você... quando se dispõe, todos os dias, a renascer e deixar que Deus penetre em sua alma.
•	 O	pinheiro	de	Natal	é	você... quando com sua força resiste aos ventos e dificuldades da vida.
•	 Você	é	a	decoração	de	Natal... quando suas virtudes são cores que enfeitam sua vida.
•	 A	luz	de	Natal	é	você... quando, com uma vida de bondade e generosidade, é luz a iluminar 
      o caminho dos outros.
•	 Você	é	o	anjo	do	Natal... quando consegue entoar e cantar sua mensagem de paz, justiça e de amor.
•	 A	estrela-guia	do	Natal	é	você...	quando consegue levar alguém ao encontro do Senhor.
•	 Você	será	os	Reis	Magos... quando conseguir dar de presente o melhor de si, indistintamente, a todos.
•	 O	presente	de	Natal	é	você... quando se comporta como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser 

humano.
•	 O	cartão	de	Natal	é	você... quando a bondade está escrita no gesto de amor de suas mãos.
•	 A	ceia	de	Natal	é	você... quando sacia de pão e esperança qualquer carente ao seu lado.
•	 Você	é	a	noite	de	Natal... quando, humilde, longe dos ruídos, em silêncio recebe o Salvador do Mundo.

Um	muito	Feliz	Natal	a	todos	que	procuram	assemelhar-se	a	esse	Natal!
(atribuído ao Papa Francisco)

Empresas da comunidade 
que nos ajudam a manter 
este jornal da Associação:

... estimulando educadores

Obrigado pela colaboração

... participando de eventos

55 anos de sacerdócio
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IA DA COMUNIDADE. 
SEMPRE!  


