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Palavra do Fundador

UM AMOR NÃO CONVENCIONAL
Passam-se os anos, passam-se as pessoas,
mudam-se os cenários, a vida continua. Como
acontece sempre no início de cada ano não
faltam previsões, especulações, como também
boas intenções e promessas a serem realizadas
ao longo do ano.
Um dos grandes perigos que nos
ameaçam hoje é cair numa vida superficial,
mecânica, rotineira, massificada... Não é fácil
escapar! Com o passar dos dias, das semanas e
meses, os projetos, as metas e os ideais de muita
gente acabam apagando-se. Não poucos
acabam levantando-se cada dia só para “ir
levando a vida”.
O maior de todos os desafios é viver
intensamente aquilo que realmente importa para
uma vida feliz: o amor! Deus é amor! Ele nos quis
a sua imagem e semelhança. Eis o essencial para
que a vida seja menos pesada, enfastiosa, mais
alegre e feliz.

Comunidade Terapêutica

TREINÃO SOLIDÁRIO
No dia 12 de janeiro de 2020,
iniciamos nossas atividades com o 3°
Treinão Solidário foi realizado no Sítio
Emaús, evento este organizado pelo
nosso parceiro Dario, onde maratonistas
participam de uma corrida. Na inscrição
os participantes doam alimentos não
perecíveis, os quais são doados para nossa
obra. Foi uma manhã muito proveitosa
para todos os presentes. E para nós, a
grande felicidade é ter entre os
participantes alguns jovens que fizeram
tratamento em nossa Comunidade
Terapêutica e hoje estão vivendo longe
das drogas. Vale a pena lutar por salvar
vidas.
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O amor de Deus pelo homem não é um
amor convencional. Ele nos ama a cada um de
modo genuíno, original. Vem ao encontro de
nossa indigência e necessidades. Socorre-nos em
nossas tristezas e angústias. Da mesma forma,
portanto, sejamos originais e criativos em nosso
amor.
Seja essa a nossa grande meta para cada
dia deste ano: superarmos a nós mesmos no
amor não convencional. Sejamos cada dia mais
sensíveis à dor e sofrimento daqueles que
convivem conosco ou que simplesmente cruzam
nossos caminhos, assim teremos um ano cheio
da graça e da bênção de Deus.
Pe. Ademir Andrade de Sá
Fundador da
Comunidade Emaús

ALMOÇO DE NATAL NA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Todos os anos viver o Natal e as festas de fim de ano
estando num tratamento é muito desafiador para cada
dependente químico e alcoolista. Assim sendo, é muito
importante este momento celebrativo da Comunidade
Terapêutica, que visa motivar a vitória de mais um dia limpo e
com foco no futuro para a construção de um novo ano cuja
meta é a VIDA NOVA.
Reuniram-se, na Casa de Emaús, todos os familiares
destes irmãos e, juntamente com os consagrados, celebraram
o nascimento de Jesus, cuja proposta é a salvação e a
libertação de tudo o que oprime o homem. A alegria deste dia
dinamizou o fim de ano e tornou possível que ninguém
desistisse do tratamento neste tempo tão desafiador.

Dom Bosco

DOM BOSCO - FORMATURA
Os Cursos Profissionalizantes ministrados na Dom Bosco duram em média três
meses, não seria justo que o concluinte aguardasse até o final do ano para receber
o certificado. Tendo isso em mente, a entrega dos mesmos é realizada a cada
quatro meses, e as últimas turmas dos cursos de Informática, Padeiro,
Auxiliar Administrativo e Eletricista Instalador foram certificadas no dia
21/12/19, nas dependências do CEU Gardênia Azul, com a presença de
familiares, amigos, instrutores, coordenadora, co-fundadora da
Associação Emaús e nosso parceiro, Senhor Fábio Diniz.
Foi uma cerimônia muito gratificante a todos que se dedicam
a fazer da Casa de Guadalupe – Dom Bosco um lugar de
transformação, nossa missão consiste em não só colocar a matéria
no quadro, mas fazer com que o aluno seja tocado e procure
tornar-se um ser humano melhor.
Rubem Alves diz que “ensinar é um exercício de imortalidade.
De alguma forma o professor continua a viver naqueles cujos olhos
aprenderam a ver o mundo pela magia da sua palavra.” Esperamos assim,
que nossos alunos enxerguem possibilidades onde as pessoas dizem que
não existem.

DOM BOSCO,
SUA FESTA NOS TROUXE PRESENTES
No dia 31 de janeiro, celebramos o 9º
aniversário deste belíssimo serviço oferecido à
comunidade, que possibilitou certificados a mais de
3000 alunos nestes anos. Com o desejo de avançar
sempre mais, não podemos parar por aqui, há algo a
mais para ser feito. Durante todo o ano de 2019 a
equipe trabalhou para que em 2020 a Dom Bosco
pudesse oferecer mais possibilidades a nossos alunos
e assim servir mais. Acompanhe as novidades de 2020
que está iniciando:
DOM BOSCO – TRILHANDO NOVOS RUMOS
Serão 100 crianças num projeto de Arte e
Cultura que será realizado em parceria com a EDP a
partir de março. Através das aulas de música: flauta,
violão e coral; de teatro; de educação ambiental e de
reforço escolar, o projeto objetiva promover a
transformação destas crianças e de seu futuro,
possibilitar-lhes
opções
de
crescimento
e
desenvolvimento humano

DOM BOSCO – JOVENS ESPORTISTAS
A partir de março teremos aulas de esporte
para 50 crianças e adolescentes, numa iniciativa junto
à Secretaria Municipal de Esporte haverá a escolinha
de futsal e aulas de karatê, na Sede da Casa de
Guadalupe e, no segundo semestre, através da Lei de
Incentivo ao Esporte, atenderemos mais 200 crianças
e adolescentes.
DOM BOSCO – ROBÓTICA
Será um projeto piloto para 20 adolescentes
em 2020, que promete oferecer a entrada destes no
universo da inteligência artificial nos anos futuros, este
curso também é um sonho da nossa equipe que fará
toda a diferença na região onde nossa Obra está
inserida.
Que Dom Bosco nos inspire sempre e que
nossas ações e projetos possam transformar
realidades e gere uma sociedade
pautada no amor, na justiça e na paz...
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FINAL DE ANO
CASA MADRE TERESA

Madre Teresa

Como em todo mês dezembro, as atividades são intensas para a Comunidade Emaús, e
em 2019 grande parte delas aconteceu na Casa Madre Teresa. Começamos com o tríduo em
louvor a Nossa Senhora de Guadalupe, que teve inicio no dia 9, com celebração da santa missa
presidida pelo padre Ricardo Vergara. No segundo dia contamos com a presença do nosso bispo
emérito Dom Paulo e para fechar o nosso tríduo tivemos a presença do padre Lauro. Dia 12
houve nossa grande festa, missa celebrada pelo fundador da comunidade padre Ademir,
onde houve a renovação dos votos dos consagrados, e alguns renovaram pelo 10° ano
consecutivo. Nesse mesmo dia houve a apresentação dos aspirantes que farão sua caminhada
vocacional no próximo ano.
Juntamente com alguns usuários da casa, consagrados, familiares e voluntários,
comemoramos também o 4° ano de funcionamento da casa Madre Teresa, onde muitas
pessoas que passaram por ela tiveram suas vidas transformadas. E nós continuaremos, com a
ajuda de todos, nosso trabalho de acolhida aos que mais necessitam.
E para fechar, no dia 21 realizamos o almoço de Natal para nossos irmãos, sempre
contando com a presença dos voluntários e colaboradores da nossa obra. Como
forma de agradecimento, pedimos a Nossa Senhora de Guadalupe que abençoe a
cada um deles, e que em 2020 muito mais vidas sejam transformadas para o reino
de Deus.

DESAFIOS DO PSICÓLOGO
NA EMAÚS
A atuação profissional do psicólogo na Emaús
exige práticas que ajudem o indivíduo a perceber-se em
seu comportamento para que ele possa, através da
autopercepção, ter uma nova atuação na sociedade. Na
entidade, os atendimentos psicológicos são estendidos a
todos os usuários, equipe de trabalho e voluntários, em
terapias individuais e grupais.
No exercício cotidiano, este campo de atuação é
julgado por alguns atendidos que ainda conservam
preconceito, falta de conhecimento e informação sobre
a prática psicológica e por vezes acabam resistindo em
participar. Isso se dá devido questões sociais de falta de
acesso da população a atendimentos psicológicos.
É necessária a construção, não somente de novas
metodologias de trabalho, mas de uma reflexão crítica
acerca da própria atuação profissional, considerando o

CATADORES AVULSOS
Estamos na fase final de gestação de um
projeto em parceria com Secretaria do Meio
Ambiente e a ANCAT, cuja finalidade é proporcionar
um novo cenário para a invisibilidade em que vivem
os catadores individuais, muitos destes, são pessoas
que estão em situação de rua e vulnerabilidade social.
Além de ajudar a cada um a se situar neste grupo de
profissionais tão importante para a sociedade, nosso
objetivo é promover sua inserção social e também de
criar iniciativas como a Rua + Verde e quem sabe um
bairro + Verde, uma Cidade + Verde. Em breve
teremos muitas novidades.
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contexto no qual estes indivíduos estão
inseridos.
Diante deste cenário são inúmeros os
desafios para o profissional da Psicologia na
Emaús, haja vista as demandas do campo de
trabalho e a desconstrução de uma lógica
assistencialista, insuficiente para a mudança da
realidade cotidiana da população atendida.
Brenda e Eduardo
Psicólogos

Comunidade Emaús

RETIRO DOS CONSAGRADOS
CHRISTUS VIVIT (PAPA FRANCISCO)

Na Festa de Cristo Rei, uma semana depois de celebrarmos o Dia
Mundial dos Pobres, nos reunimos em comunidade, experimentando a
presença amorosa de Deus que nos constitui família Emaús. O grande
desafio de nossa caminhada é conjugar, no mundo secular, o valor da vida
fraterna e da oração como pressupostos do testemunho da vida
consagrada.
Dom Paulo Mascarenhas Roxo ajudou-nos a refletir sobre
juventude, que não se resume apenas em seu aspecto cronológico e de
idade. Cristo Vive e tudo o que Ele toca se torna Vivo, são três as verdades
que, segundo o Papa Francisco, devemos ter como fonte da eterna
juventude: Deus Ama você; Jesus te salva e Jesus está vivo.

RETIRO DA ESCOLA BÍBLICA 2019
DO SILÊNCIO À PALAVRA
Neste ano a Emaús propôs a cada participante do Retiro
aproveitar a oportunidade para refletir sobre a grande importância
do silêncio. Padre Ézio Belini iniciou sua palestra com a seguinte
questão: “A Bíblia é silêncio ou Palavra”? Segundo ele, quando
chegamos ao limite da Palavra ela se torna silêncio, finalizou sua
fala dizendo que Jesus é a Palavra do Pai que é SILÊNCIO. Tivemos
também Padre Sidnei que ricamente expôs toda a questão da
Gênese da Palavra a partir da Criação. No domingo, para coroar
este sábado muito especial e rico, cada um teve a oportunidade de
refletir sobre este silêncio na vida e na prática do dia a dia porque
sem ele a Palavra emudece. Padre Celso, no sábado e, Padre
Carmine Mosca no domingo celebraram a Eucaristia que é o ápice
da vida cristã. Obrigada a toda comunidade Emaús que fez deste
retiro um momento de fé e de experiência de Deus.
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FORMAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO
DOS COLABORADORES
No dia 14 de dezembro, na Casa Nazaré, toda a equipe da Emaús – Casa de Guadalupe, reuniu-se para
um dia de formação profissional e confraternização. Este momento é importante para alinhar metas e objetivos
da Associação e contribuir para uma melhor qualificação de nossa equipe. O consultor Antonio Carlos
Palomares, nos ajudou a refletir sobre a importância da ética profissional e trabalho em equipe. Além de pensar
um pouco sobre a vida profissional de cada um do grupo, faz-se necessário crescer como seres humanos, tendo
prazer no trabalho através de relações equilibradas num espirito de colaboração. Mais uma vez nosso Presidente
Padre Ademir trouxe uma reflexão bem oportuna para este dia, dizendo que é preciso viver a vida onde o
“encantamento” faça parte, “é preciso restaurar o encantamento”, disse o padre. Nosso almoço foi muito
especial e o dia foi finalizado com desejo de realizar um 2020 diferente, com novos passos e novas atitudes.
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Horário
do Jantar:
Das 20h às
22h30

FESTA

Portuguesa
19h

25 de abril
O
B SUZAN
ROTARY CLU
Lucia, Suzano
a, 334 - Jardim Santa
R. Shimpei Sayam

R$50,00

Bebidas não inclusas
Crianças de 0 a 6 anos
não pagam
anos
Crianças de 7 a 12
pagam meia.

VEM AÍ A 11ª FESTA PORTUGUESA...
A exemplo dos anos anteriores será uma linda festa ! Para nós será motivo de
grande alegria contar com a sua presença para abrilhantar o nosso evento. Neste ano,
o nosso encontro está marcado para o dia 25 de abril, para fazermos a solidariedade
acontecer. Teremos música ao vivo e uma deliciosa bacalhoada. Os convites já estão à
venda com nossos parceiros e em nosso escritório, situado na Av. Armando Salles de
Oliveira, 645. Garanta já o seu! Mais informações (11) 4743-7590
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O Informativo da Casa de Guadalupe é uma publicação da
Associação Emaús.
E-mail: contato@casadeguadalupe.org.br
Tel. Adm.: 11 4743-7590 | Tel. para Triagem CT: 11 4742-1415
Tel. Dom Bosco: 11 96054-6770
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