CENTRO ESPÍRITA “JÉSUS GONÇALVES”
O INÍCIO DE TUDO

“PROJETO GIRASSOL” – 23.5.2003
Casa do Caminho Associação Espírita de Assistência Social

Objetivo

Amparar Famílias em situação de
Vulnerabilidade e Risco Social
Desde 23 de Maio de 2003 – Público Alvo: GRUPO FAMILIAR – Limite de Famílias: 100
Totalizando em Média 600 pessoas (crianças , jovens, adultos e idosos). Hoje com 5
turmas: A – B = sábados / C- D = quartas / E = quintas

Orientação Maternal – Plano B.E.M
Amparo à Reencarnação - Bezerra/Eurípedes/Meimei

Objetivo: Acolher e Amparar Gestantes em
situação de vulnerabilidade e risco social.
TURMA “E” – As quintas-feiras – Já se desmembrando em Turma “F” – Mães cujos bebês nasceram já na
Casa e que ainda recebem assistência e Orientação . Professoras Preparadas na Casa Transitória e outras
treinadas por nós. (Café Manhã +Aula + Passe + Sopa+ Cesta Básica)

“Curso de Evangelização para Bebês”
•

Data Prevista para Início: ABRIL/2015 – As QUINTAS-FEIRAS, de manhã : 9:00 às 10:30
Bebês que nasceram aqui ( as mães já estão vinculadas à Casa) que trarão seus filhos em idade de
01mês até 03 anos. ( Café da Manhã +Aula+ Passe + Cesta Básica). Programa Organizado,
Material Didático, Sala Especial e Professores Treinados.

“ESCOLA ABERTA DA TERCEIRA
IDADE”

“JOSÉ GONÇALVES PEREIRA”

Data Prevista Início: 04 março 2015 – Programa : aulas semanais,02 disciplinas obrigatórias+ as
complementares: atividades físicas, alongamento, yoga, dança, música, jogos, arteterapia , artesanato ,
cinema, terapia de grupo, dinâmicas de grupo.
Equipe Técnica: Assistente Social, Psicóloga , Terapêuta , Pedagoga e professores assistentes. Outros
profissionais serão convidados para participação eventual. Horário: Quartas/Semanal/Café/ Evangelho
+Passe + disciplinas do dia.

DEUS,CRISTO E CARIDADE.
(Lema de Ismael)

“ – Passo por Jerusalém, buscando a fundação do Reino de Deus! - exclamou o Cristo, com
modesta nobreza.
- - Esse Reino é a obra divina no coração dos homens!
- - Meus companheiros, hão de chegar de todos os lugares – respondeu o Mestre com
humildade.
- Livro Boa Nova,cap.3 -Humberto de Campos/F.C.Xavier.

PROJETO “BOA NOVA” – DIÁLOGO SOBRE EVANGELHO DE JESUS

EVANGELIZAÇÃO
INFANTO-JUVENIL

ORIENTAÇÃO
MATERNAL

PROJETO
GIRASSOL
EVANGELIZAÇÃO DE
BEBÊS

ESCOLA ABERTA DA
TERCEIRA IDADE

ESTUDO DAS ESCRITURAS SAGRADAS – O NOVO TESTAMENTO

Compromisso com Jesus!
Compromisso com Ismael!
Compromisso com o Evangelho!
Compromisso com a Doutrina Espírita!

A CASA DO CAMINHO dos dias de hoje, é ligada a Casa do Caminho da época de Jesus.
Obra ligada a Espíritos de ALTA ENVERGADURA ESPIRITUAL.
“SERVIR É A HONRA QUE NOS COMPETE” – Não é apenas uma frase de efeito, é uma realidade que deve
tocar nossos corações, para que possamos ampliar nossa capacidade de perceber o quão grandiosa é a
oportunidade que cada um de nós está tendo na presente existência.
Abraçar a responsabilidade do trabalho que nos foi ofertado e permanecer perto e junto de Espíritos
ligados ao CRISTO JESUS!

Senhor, permita-nos
caminhar ao Teu lado!
Servir ao Teu Evangelho,
é a honra que nos compete!

A CASA DO CAMINHO dos dias de hoje, é ligada a Casa do Caminho da época de Jesus.
Obra ligada a Espíritos de ALTA ENVERGADURA ESPIRITUAL.
“SERVIR É A HONRA QUE NOS COMPETE” – Não é apenas uma frase de efeito, é uma realidade que deve
tocar nossos corações, para que possamos ampliar nossa capacidade de perceber o quão grandiosa é a
oportunidade que cada um de nós está tendo na presente existência.
Abraçar a responsabilidade do trabalho que nos foi ofertado, é permanecer perto e junto de Espíritos
ligados ao CRISTO JESUS!
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Casa do Caminho Associação Espírita de Assistência Social – Centro Espírita Jésus Gonçalves
mariangelavieira@gmail.com – Presidente
www.casadocaminhopinda.org.br
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