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Apresentação

Quanto vale o voluntariado? Na tentativa 
de responder essa pergunta as Nações Unidas, 
através do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), tem buscado alternativas 
para tal mensuração. Várias propostas e iniciativas 
tem sido, desde então, divulgadas e discutidas, 
sem, contudo, chegar a parâmetros conclusivos. 
No entanto, certos números chamam a atenção 
e balizam essa valoração. Por exemplo, pesquisa 
desenvolvida sobre doações, voluntariado e conduta 
participativa em 2007 no Canadá apontou que 
foram realizadas 2.1 bilhões de horas trabalhadas 
em voluntariado; nos Estados Unidos, em 2004,  
o Bureau of Labor Statistics of the Department  
of Labor indicou que 62.8 milhões de pessoas 
haviam se voluntariado nos doze meses 
antecedentes à pesquisa. Já o Bureau of Statistics 
of Australia informou em 2007, que 5.2 milhões          
de pessoas se voluntariaram, gerando a soma         
de 713 milhões de horas de trabalho, o equivalente 
a 14.6 bilhões de dólares australianos. Se os 
voluntários do mundo fossem uma nação seriam, 
em 2011, o nono país em número de habitantes. 
Esse país imaginário e ao mesmo tempo real teria 
140 milhões de habitantes, 75% da população 
brasileira daquele ano¹.

No Brasil os números são mais modestos, em 
parte pela nossa conhecida dificuldade estatística, 
mas, por outro lado, pelo desenvolvimento ainda 
incipiente do voluntariado. Mesmo assim, seguindo 
os padrões internacionais seria quase 1% do 
PIB gerado apenas com trabalho voluntário. Em 
números absolutos representaria quase 44 trilhões 
de reais em 2011. Esses valores não somente 
indicam a riqueza gerada pelo trabalho voluntário, 
mas demonstra também, que a ausência dessas 
ações humanitárias e voluntárias conduziria a nossa 
sociedade ao caos. Se somarmos esses números 
às ações das 290 mil instituições sociais sem fins 
lucrativos e beneficentes do Brasil², perceberemos 
que a sociedade depende do trabalho voluntário 
e sem finalidade lucrativa. Voluntariado deixou de 
ser um hobby das classes altas ou uma atividade 
eventual, é hoje uma necessidade da sociedade 
moderna e um instrumento eficaz de mudança  
e transformação social.

Por essas razões acreditamos no Mackenzie 
Voluntário. Seus números crescentes demonstram 
que passo a passo jovens e adultos, homens e 
mulheres, e pessoas de diferentes classes sociais 
vão se conscientizando quanto ao valor do trabalho 
voluntário. Mais do que orgulho, o crescimento 
numérico desse virtuoso projeto nos enche de 
esperança. Esperança de que em breve voluntariado 
seja um hábito entre nós. E seja visto, acima de tudo, 
como instrumento de redução das desigualdades 
inevitáveis, e, constrangedoramente abismais 
geradas pelos variados sistemas econômicos e 
sociais. Não se trata de ideologia, sem, contudo 
descartá-la, trata-se de colocar em prática o que 
cremos, e de acreditar no que esperamos.

1- Fonte PNUD-UVN 2011. / 2- FASFIL-IBGE 2010.

Rev. Jôer Corrêa Batista
Gerente de Responsabilidade Social e Filantropia do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie

Legenda dos projetos

Nome do projeto
Mais fotos disponíveis no link:

www.mackenzievoluntario.com.br

Acampamento do Bem

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Josue Alves Ferreira
Descrição: O projeto recebeu 80 crianças de abrigos 
e comunidades carentes da grande São Paulo durante 
todo um final de semana no acampamento Cabuçu  
do Mackenzie, onde promoveu diversas atividades  
que buscaram, principalmente, valorizar a  
importância de cada uma delas.

Áreas de atuação 
atendidas

Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM) alcançados

Número de 
voluntários 
cadastrados

60

Número de 
beneficiados
diretos estimados

Perfil do 
beneficiados

120

Número de 
ações realizadas

6

Não posso finalizar essa mensagem sem 
agradecer a você, voluntário, que tornou essa 
riqueza possível. Foram 422.571 mil beneficiários 
diretos e indiretos alcançados, na doação de 
bens e serviços estimada em R$ 417.829,00 reais. 
Contudo, ainda que contabilizemos e valoremos 
essas ações, dado ao seu valor intangível, jamais 
saberemos o real impacto das ações relatadas 
aqui. Resta-nos a certeza do cumprimento de um 
princípio humanitário e igualmente cristão, que 
nos recomenda: “Vede que ninguém dê a outrem 
mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns 
para com os outros, como para com todos.”  
(1 Tessalonicenses 5:15). 
A Deus a honra e a glória.
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Legenda

Projetos
Voluntários cadastrados
Beneficiados diretos estimados

- Professor, auxiliar ou aluno do Colégio
- Professor, auxiliar ou aluno da Universidade
- Auxiliar do Instituto
- Parceiro Externo

CPM
UPM
IPM 
PEX

Estado

187

127 76

156 150

1.216
ações

245
projetos

39.255
voluntários

422.571
beneficiados diretos 
e indiretos estimados

Criança Jovem Adulto

Idoso aPessoa com Deficiênci

Perfil do beneficiado
Abaixo de cada perfil do beneficiado está a quantidade 
de projetos que desenvolveram ações para atendê-lo.

117 70

46 74

51 63

Objetivos de 
Desenvolvimento 
do Milênio
Abaixo de cada objetivo está 
a quantidade de projetos que 
desenvolveram ações para atendê-lo.

Áreas de atuação 
Abaixo de cada área de atuação está a quantidade de projetos 
que desenvolveram ações para atendê-la.

181 115 28

Números Mackenzie Voluntário 2013
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VOLUNTÁRIO SUSTENTÁVEL

10 anos

2010

2011

2012

2013

Mais de 82 mil 
garrafas PET 
foram recicladas 

para confecção 
das camisetas 

do Mackenzie 
Voluntário 
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18 Estados
+DF
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31.584 20 Estados
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+DF
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1.461

33.185

39.255
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Destaques 
Mackenzie 
Voluntário 2013

A segunda edição dos Destaques 
Mackenzie Voluntário busca dar 

continuidade ao reconhecimento e 
prestígio do trabalho realizado por 
aqueles líderes e voluntários que se 
mobilizaram em prol do bem, cujas 

ações procuraram promover uma 
sociedade mais justa e solidária. 

Além de divulgar todos os 
projetos participantes, é também 

uma oportunidade de avaliar e 
aperfeiçoar as práticas voluntárias 
de forma que, nas edições futuras 

do Mackenzie Voluntário, os 
líderes sejam estimulados a sempre 

aperfeiçoarem seus projetos, 
buscando o desenvolvimento de 

ações contínuas e de inserção 
efetiva na comunidade.

Faça você mesmo

Mais informações na página 28

Destaques Colégio (CPM)
Mais informações na página 8

Amigos do Haiti

Amizade sem palavras

Banco de Livros e Uniforme

Destaques Universidade (UPM)
Mais informações na página 18

Nazaré da Mata Fazendo o bem

Jovem Samaritano 

Bongaba Mirim

Destaques Instituto (IPM)
Mais informações nas páginas 28 e 29

Faça você mesmo

O Mackenzie faz recreação na Paraiba

Projeto Construindo Na Comunidade 

Os Destaques Mackenzie Voluntário é dividido em quatro categorias, 
assim dispostas:
-Projetos Internos dos Colégios Presbiterianos Mackenzie (CPM), 
realizados pelos corpos docente e discente ou departamentos dos CPMs; 
-Projetos Internos da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 
realizados pelos corpos docente e discente ou departamentos da UPM.
-Projetos Internos do Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM), realizados 
por colaboradores ou departamentos do IPM; 
- Projetos em Parcerias Externas, realizados por indivíduos sem vínculo 
direto com o Mackenzie.
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D
estaques M

ackenzie V
oluntário

Nazaré da Mata 
Fazendo o bem

Prêmio Construindo
a Nação

É Tempo de 
Solidariedade

Mais informações na página 22

Mais informações na página 32

O “Prêmio Construindo a Nação” 
tem como objetivo dar estimulo, 
reconhecimento e difusão,  
às ações realizadas por escolas 
e seus alunos, da iniciativa 
privada e da rede pública, em 
intervenções onde os alunos são 
os empreendedores , os agentes 
da mudança, na melhoria ou 
resolução de problemas nas 
comunidades onde se inserem 
essas escolas , dentro de temas 
relevantes para a vida de todos 
os envolvidos, abrangidos pelas 
oito metas do milênio da ONU 
e, indo além, alcançando toda 
sorte de dificuldades sejam 
sociais, educativas,culturais,de 
saúde,preservação ambiental, 
sustentabilidade entre outras  
que possam ser beneficiadas  
pela participação de jovens 
brasileiros em idade escolar.
Fonte: Instituto Cidadania

Nas ações do Amazon Vida está 
inserido parte das ações do 
projeto “Infância e Adolescência 
não tem preço tem valor!” – 
premiado em primeiro lugar na 
categoria ensino médio/Melhores 
projetos de cidadania 2013 – 
Prêmio Construindo a Nação

Destaques Parceiros Externos (PEX)
Mais informações na página 30

É Tempo De Solidariedade

Diga não a Violência Simbólica

V Caxambu fazendo o Bem
7



Colégio 
Presbiteriano 
Mackenzie

O Mackenzie sempre teve a Educação como o  
caminho para alcançar a transformação e o 

desenvolvimento humano e social, e o trabalho 
pedagógico desenvolvido pelos Colégios 

Presbiterianos Mackenzie busca estimular nos 
alunos a criatividade, a liderança e o espírito 

solidário. A participação nas edições do  
Mackenzie Voluntário não só faz de nossas 

crianças e adolescentes cidadãos éticos que 
entendem a solidariedade como elemento 

indispensável de seu cotidiano, como os  
tornam atores mais compromissados e  

engajados na real transformação social.

Banco de Livros e Uniforme

Amizade sem palavras

Amigos do Haiti
CPM Brasília

CPM Tamboré

CPM São Paulo

São Paulo

3.566
6.261

19

AEJA

530
1.009

2

Tamboré
3.355

106.222
18

2.616
2.236

14

Brasília

Mais informações na página 15

Mais informações na página 9

Mais informações na página 12
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Colégio Presbiteriano M
ackenzie

AEJA

CPM São Paulo
Inclusão Digital

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Eduardo Camilo Ferreira
Descrição: Os voluntários do projeto ministraram aulas de informática 
para funcionários de baixa renda de empresas terceirizadas sem 
acessibilidade a tais informações, visando à melhoria na vida  
pessoal e profissional. 

ELO
Cidade: São Paulo/SP
Líder: Lucas de Paula Oltremari
Descrição: O projeto conseguiu arrecadar 80kgs de lacres de latinha  
de alumínio, que foram trocados por uma cadeira de rodas que 
beneficiou uma pessoa carente. Com o sucesso da campanha, os alunos 
que estiveram envolvidos decidiram estender a ação para que aconteça 
durante todo o ano letivo e, assim, beneficiar mais pessoas.

GIMACK
Cidade: São Paulo/SP
Líder: Elaine Leite Herndl
Descrição: O projeto mobilizou professores e alunos  
do Mackenzie em campanha de arrecadação de alimentos 
e produtos de higiene que foram entregues aos idosos 
da AFAI (Associação dos Familiares e Amigos dos Idosos), 
suprindo suas necessidades básicas, além de proporcionar 
um dia diferente e agradável.

Projeto GIMACK

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Flavio Macedo Pinheiro
Descrição: O projeto foi realizado por alunos e professores  
do AEJA-Mack, onde arrecadaram roupas, alimentos e material  
de higiene pessoal para serem entregues na Missão CENA 
(Comunidade Evangélica Nova Aurora), que desenvolve um trabalho 
com cerca de 200 moradores de rua. No local, foi servido um almoço 
e os beneficiários puderam tomar banho, além de receberem  
roupas e corte de cabelo.

AEJA fazendo o Bem!

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Jonathas Vanzella Ribeiro
Descrição: O projeto AEJA MACK de Pinheiros 
arrecadou em campanha com os alunos, alimentos 
básicos para serem oferecidos às crianças pacientes  
do Hospital Infantil Darcy Vargas via Assoc. Paulista 
Fem. de combate ao Câncer.

AEJA fazendo o Bem-Pinheiros

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Rita Elisa C Vianna Temple
Descrição: A ação acontece 
durante todo o ano e mobiliza 
toda educação básica através 
da doação de uniformes, livros 
didáticos e paradidáticos para 
beneficiar os alunos e as famílias 
de baixa renda do Colégio 
Presbiteriano Mackenzie, além  
de promover atitudes solidárias 
entre a comunidade mackenzista. 

Banco de 
Livros e Uniforme

1 33

1395 130 614 400 4

21.757 1.000 
50 211

424 20 2
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Cidade: São Paulo/SP
Líder: Paulo Rogerio Praieiro Silva
Descrição: Esta foi a terceira edição do projeto que realiza uma festa 
beneficente em prol do Lar NEFESH, que desenvolve um trabalho 
há 11 anos com crianças, vítimas de violência doméstica. A “Festa” 
ofereceu diversas atrações artísticas, além de barracas de alimentos, 
jogos e sorteios, visando angariar fundos para ampliar o trabalho com 
estas crianças. Os alimentos não perecíveis, arrecadados na entrada, 
foram revertidos em várias cestas básicas para comunidade carente.
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CPM São Paulo

Acampamento do Bem

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Josue Alves Ferreira
Descrição: O projeto recebeu 80 crianças de abrigos  
e comunidades carentes da grande São Paulo durante todo  
um final de semana no acampamento Cabuçu do Mackenzie,  
onde promoveu diversas atividades que buscaram, principalmente, 
valorizar a importância de cada uma delas.

Big Festa Nefesh III

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Andrea Rodrigues Praieiro
Descrição: Esta é a 5ª edição do projeto Formatura 
Solidária que ganhou o Prêmio Construindo a Nação 
em 2012. Este ano o projeto foi realizado com os 
alunos do 9º ano do EF II no Lar Batista de crianças 
Aclimação por meio de doação de roupas, sapatos, 
doces, brinquedos, reforma do berçário e atividades 
recreativas com as crianças. 

Fomatura Solidária V

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Glecia Florencio Galvao Lima
Descrição: Através de doações de voluntários o projeto 
recebeu alimentos para auxiliar o trabalho da Clinica 
terapêutica Temperança e Saúde em Igaratá - SP.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Siomara Felomeno de Carvalho
Descrição: O projeto desenvolveu atividades espirituais, culturais 
e recreativas, com o objetivo de despertar em cada criança uma 
consciência cidadã e comprometida com a preservação do meio 
ambiente e com respeito ao próximo. 

Resgatando vidas
Libertando das drogas II

Faça a diferença - 
Acampamento do Bem

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Lourenzo Guidoni Maragni
Descrição: Em campanha dos alunos do Ensino Médio  
do Colégio Presbiteriano Mackenzie, arrecadaram 
doações de produtos de higiene pessoal e alimentos  
para a montagem de Kits e lanches. Além de atender  
os moradores de rua conhecendo suas histórias, 
entregou-se os Kits e efetuaram a limpeza do local. 

Ajudando moradores de rua

Carona para o Futuro
Cidade: Barueri/SP
Líder: Victoria Farias Almeida
Descrição: Os voluntários acompanharam 40 crianças 
da Escola Municipal de Carapicuíba em passeio de um 
dia no campus Mackenzie Alphaville nas dependências 
de recreação, lazer e trilha na mata, visando motivar  
o desempenho escolar, promover interação com o meio 
ambiente, fazer atividade física e o envolvimento  
de amizade com os voluntários.

4131 30

40 120

221 42

99 150 4 2209 130

12060 6 437 48
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Colégio Presbiteriano M
ackenzie

Cidade: Franco da Rocha/SP
Líder: Mª Aparecida F Da Silva
Descrição: O projeto proporcionou um dia de alegria, lazer, educação e cultura às crianças e moradores do bairro com cânticos, 
contação de histórias, trabalho manual, brincadeiras e um saboroso lanche.

Semear - Plantando Esperança e Resgatando Vidas para a Vida.

402 100

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Maria Ignez Godoy Giandalia
Descrição: A Festa em Família é um evento anual que 
promove a convivência e o entretenimento dos alunos, 
familiares e funcionários. A festa ofereceu apresentações 
artísticas, jogos esportivos, praça de brinquedos e de 
comidas típicas. Toda a arrecadação líquida é doada  
à instituições que apoiam jovens em situações de risco  
e em recuperação de dependência química e aos idosos. 

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Isac Almeida Da Silva
Descrição: Foi realizado apresentação de Cantata de Natal 
beneficente em prol de entidades sociais, que teve, como  
ingresso, arrecadação de alimentos não perecíveis.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Giselle Machado Pires Nunes
Descrição: O projeto arrecadou produtos de higiene e mantimentos, 
que beneficiaram o Lar Shekiná, entidade que abriga e reintegra 
pessoas com deficiência física. O projeto contou ainda com uma 
gincana entre os atendidos pela entidade e os alunos da Educação 
Básica do Mackenzie, como uma maneira de promover a inclusão 
social, realizando uma ponte entre eles. A ação permitiu aos alunos 
experimentarem uma nova realidade ao vivenciarem as dificuldades 
enfrentadas pelas pessoas com deficiência física.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Ana Paula Castilho Da Rocha
Descrição: O projeto incentivou os alunos a terem um 
espírito voluntário e a consciência de que faz bem ajudar 
ao próximo na arrecadação de doações de leite em pó  
e achocolatados. Os produtos foram entregues à Casa  
do Aconchego para contribuir no sustento das crianças 
em tratamento de câncer. 

Festa Em Família Natal Solidário 4ª Edição

Projeto “LAR SHEKINÁ”

Páscoa Solidária

JOE
Cidade: São Paulo/SP
Líder: Alice Costa
Descrição: O projeto JOE - Jovens Empreendedores 
permitiu que alunos das escolas públicas do entorno 
do Mackenzie e que necessitavam de aprofundamento 
nos seus estudos, pudessem receber apoio e orientação 
pedagógica de professores e alunos mackenzistas, 
contribuindo para a integração desses dois grupos  
e o desenvolvimento educacional dos beneficiários. 

11.747 500

2200 500

1

330 30

45 333

288 150
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CPM Tamboré

Amizade sem palavras

Cidade Verde

Mutirao para construcao de casas 
pre-fabricadas

Doar Sangue = Doar Vida

Customização de roupas

No Mackenzie Tamboré - Eu também sou 
voluntário III

Cidade: Barueri/SP
Líder: Renata Chachian Costa
Descrição: Com o objetivo integrar os alunos do projeto Cidadania e Inclusão Digital com os de deficiência 
auditiva da escola pública de Barueri em um dia de atividades de interação, recreação e cultural, o projeto 
proporcionou aos alunos a descoberta do mundo uns dos outros e suas diversidades. Além das atividades 
realizadas, foi desenvolvida em parceria com a LEGO ZOOM a montagem de um robô motorizado.

Cidade: Barueri/SP
Líder: Igor Gabriel Moura da Silva
Descrição: Os voluntários do projeto realizaram o plantio  
de 18 árvores incluindo flores de diferentes espécies e frutíferas,  
em uma área interna do Parque Municipal Dom José, em Barueri.

Cidade: Barueri/SP
Líder: Luiz Aparecido dos Santos
Descrição: O Projeto realizou a arrecadação e a customização de peças 
de roupas em bom estado de conservação, doadas por voluntários e 
distribuídas a comunidades carentes em torno do Mackenzie Alphaville

Cidade: Barueri/SP
Líder: Gustavo Magalhaes Braz
Descrição: A comunidade Mackenzie Tamboré realizou uma campanha 
de arrecadação e receberam doações de cestas básicas, itens de 
enxoval de bebês, alimentos não perecíveis; produtos de higiene 
pessoal entre outros para serem entregues a comunidade carente.

Cidade: Osasco/SP
Líder: Marcia Simões Coelho
Descrição: O projeto arrecadou doações para a compra  
de materiais de construção e realizou, junto com a ONG 
TETO, um mutirão para construção de casas pré-fabricadas 
na periferia de São Paulo. 

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Matilde Maria P Batatinha
Descrição: Os voluntários participaram do projeto doando 
sangue no hemocentro da Santa Casa de São Paulo 
e realizaram também a doação de produtos de higiene 
pessoal para transplantados de medula óssea, que são 
acolhidos pela AMEO (Associação de Medula Óssea).

6137 24

322 100.000

2350 200

210 300

42.243 3.000

310 300
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Colégio Presbiteriano M
ackenzie

Ação & Amor Adote um Focinho

Um dia por um Sorriso
Mack Recreação VII

Maneiras de se encantar com 
o mundo: interagindo com as 
diferenças - 7

Gesto de Amor

Cidade: Santana de Parnaiba/SP
Líder: Telma Portugal Pereira
Descrição: Os alunos do Colégio Presbiteriano 
Mackenzie Tamboré realizaram sua ação na Casa 
do Idoso “Maria da Glória”, que abriga 21 idosos. 
Distribuíram exemplares do livreto “Cada Dia”, produtos 
de higiene pessoal, além de propiciar momentos de 
alegria e atenção compartilhando um lanche.

Cidade: Cotia/SP
Líder: Christiane Baccarini M Zanin
Descrição: O projeto realizou uma campanha no Campus Mackenzie 
e arrecadou 500kg de rações para serem doadas para um abrigo  
com 161 animais. Os voluntários realizaram a entrega visitando  
o abrigo e brincando com os animais. 

Cidade: Carapicuíba/SP
Líder: Ana Beatriz Guimarães Moraes
Descrição: O projeto, visando atender algumas necessidades 
de recursos materiais e emocionais das crianças beneficiadas 
pela Associação Tenda de Cristo, ofereceu momentos  
de diversão, descontração e acolhimento. 

Cidade: Barueri/SP
Líder: Marcelo Silveira De Almeida
Descrição: O Campus Mackenzie recebeu crianças da Escola Estadual 
de Barueri “Rita de Jesus” e da Creche Vila Capriotti, para participarem 
de gincana e recreação preparada pelos voluntários. Foi realizado 
também jogos de Futsal adaptado para um grupo de deficientes 
visuais, encerrando a programação com um almoço especial.

Cidade: Barueri/SP
Líder: Lucimara Leite Machado Soriano
Descrição: O projeto propiciou ao Deficiente Visual 
um dia agradável de convivência harmoniosa com os 
voluntários através de atividades recreativas, futebol, 
tour pelo espaço, confraternização com lanches e 
entrega de brindes, acompanhado de momentos 
musicais e de contação de histórias.

Cidade: Osasco/SP
Líder: Andrea Riva Pereira dos Santos
Descrição: O projeto envolveu as famílias dos alunos do Colégio, 
com o objetivo de auxiliar adolescentes gestantes através de  
palestra ministrada por uma voluntária que é enfermeira obstetrícia 
no Hospital Ipiranga, como também realizou bazar e doação  
de enxoval básico para as gestantes.

129 21

332 71

123 24

120 130

337 36

3223 60
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CPM Tamboré

Eu tenho um amigo especial VI

Dia de teatro no sitio agar

Trabalhando com a autonomia do pensar 
e do fazer matemáticos

AGADEF Resgatando Vidas

Ação e Cidadania

Projeto vida melhor

Cidade: Santana de Parnaiba /SP
Líder: Debora Regina Rosas Hochheim
Descrição: Os alunos do Colégio Mackenzie Tamboré e orientadores 
educacionais arrecadaram 400 cestas básicas para serem entregues na 
instituição Comunidade Rainha da Paz em uma festa em homenagem 
ao Dia das Crianças com lanche, jogos, brinquedos e show de mágica.

Cidade: Cajamar/SP
Líder: Anna Fernandez Simoes Coelho
Descrição: O projeto arrecadou brinquedos, e contou 
com parceiros para ofertar lanches. Também abriu-se a 
oportunidade de outras crianças com doações praticarem 
o exercício da solidariedade, tanto na doação como na 
participação ativa de interação no dia. Assim foi importante 
e de maior interesse às crianças a aproximação que tiveram 
durante as brincadeiras realizadas juntas e o convívio 
fraterno sem discriminação.

Cidade: Barueri/SP
Líder: Renata Centurion Schnack
Descrição: O projeto realizou um Workshop de matemática com  
a educadora Marília Centurion, capacitando os professores do  
ensino fundamental das escolas EMEF Dalva Fogaza e FIEB, para 
serem utilizadas novas perspectivas e metodologias para abordagem 
do ensino de matemática.

Cidade: Cotia/SP
Líder: Monica Silva Oliveira Andrade
Descrição: O projeto foi desenvolvido com a arrecadação 
de cerca de 320K de alimentos não perecíveis e 
produtos de higiene pessoal. O projeto efetuou uma 
confraternização na instituição com os internos e 
posteriormente um culto de agradecimento a Deus pelos 
alimentos arrecadados e pela a vida de todos ali presentes

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Maria Antonia Novicov Andrade
Descrição: O Projeto arrecadou alimentos não perecíveis, material 
de limpeza e de higiene, além de conseguir a doação de freezer  
e de geladeira que beneficiou o “Lar Zulmira”, orfanato que atende 
crianças sem lar ou que estão em situação de risco em suas 
famílias. Os voluntários preparam ainda uma festa, que contou com 
espetáculo de malabares e atividades recreativas, finalizando o dia 
com lanche, bolo e refrigerantes.

Cidade: Osasco/SP
Líder: Alexandre de Jesus Capriotti
Descrição: O projeto procurou incentivar a busca por uma 
“Vida Melhor”, por meio da prática de atividades físicas. 
Os voluntários, educadores físicos, ministraram diversas 
oficinas que beneficiaram um público diversificado, sem 
limite de idade, oferecendo aulas de alongamento, de 
iniciação a corrida, ginástica laboral, vôlei adaptado para  
a melhor idade, tai chi chuan, dança do ventre e capoeira. 

325 50143 400

216 40

613 1.800

45 30 1

350 26
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Colégio Presbiteriano M
ackenzie

CPM Brasília

Amigos do Haiti

A Música da vida Missão vida

Tampinhas do bem Mudança

Cidade: Porto Princípe/DF
Líder: Illa Maria Camargo Guimaraes
Descrição: O projeto apresentou à comunidade escolar, a consciência sobre a responsabilidade social com  
a arrecadação e entrega de material escolar, brinquedos, kits de higiene para 800 crianças alunas da Ecole Du 
Redemptour, em Porto Princípe, Haiti. A Entrega foi feita para o exército brasileiro em missão pela ONU no Haiti.

Cidade: Brasilia/DF
Líder: Vladimir Pereira Fiuza Lima
Descrição: Concerto beneficente em prol da Casa Manaim, 
entidade filantróprica em Águas Lindas de Goiás, dedicada 
à recuperação de dependentes de drogas. Contou com 
a participação do elenco da Escola de Teatro Musical de 
Brasília, do Clade Debussy Instituto de Música e Dança. 

Cidade: Brasilia/DF
Líder: Vania Lucia Lechuga Peralta
Descrição: O projeto beneficiou a entidade Missão Vida, instituição 
que trabalha com a recuperação e reintegração de moradores 
de rua, por meio de arrecadação de roupas, cobertores e material 
de higiene pessoal. 

Cidade: Brasilia/DF
Líder: Lea Aparecida Bendik Rech de N
Descrição: O projeto visou a preservação ambiental  
e arrecadou tampas plásticas que foram recicladas e com  
o dinheiro obtido da venda das tampas foi comprada 
uma cadeira de roda que beneficiou uma criança especial.

Cidade: Brasilia/DF
Líder: Aline Saliha Alencar Oliveira
Descrição: O projeto realizou um espetáculo com a participação de 
diversos grupos de dança de Brasília e bailarinas do Mackenzie com  
o intuito de arrecadar fundos para custear o transporte para as aulas  
e espetáculos de jovens bailarinas estudantes do CEF 2 do Paranoá.

115 15

193 800

115 200

1194 10

14 40
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CPM Brasília

Arte no Hospital

De Mãos Dadas com o Varjão

Renovando a Vida Aqueça o Corpo e o Coração

Cantinho do Girassol
Cidade: Brasilia/DF
Líder: Ana Paula Barbosa Barrenechea
Descrição: De forma a dar continuidade a ação que acontece 
desde 2011, o projeto promoveu campanha de arrecadação de 
materiais artísticos, pedagógicos, livros infantis, DVDs e CDs infantis 
e brinquedos, que beneficiaram as crianças que ficam internadas na 
Classe Hospitalar do Hospital Regional do Paranoá. No dia da ação,  
os voluntários realizaram oficinas de dobradura, de massinha  
de modelar e contação de histórias.

Cidade: Brasilia/DF
Líder: Janice Silva Gennari
Descrição: Na sua 6ª edição, as crianças do projeto social Canto com Doce foram beneficiadas com as ações promovidas pelos 
voluntários, que realizaram diversas atividades recreativas, como oficinas de pipa, máscara, origami e massinha, além  
de arrecadação de material escolar e de diversas itens para serem vendidos em bazar beneficente. Além da apresentação de canto  
e flauta das crianças beneficiadas, houve ainda uma confraternização com lanche e entrega de brinquedos. 

Cidade: Brasilia/DF
Líder: Carla Giovana de B Pacheco
Descrição: O projeto promoveu campanha de arrecadação de materiais 
de limpeza e de materiais de construção, de forma a contribuir para  
a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos 66 idosos do Lar 
dos Velhinhos Francisco de Assis.

Cidade: Varjão/DF
Líder: Marcelo Alves de Oliveira
Descrição: Projeto que arrecadou roupas, calçados  
e cobertores para beneficiar a Comunidade do Varjão.

Cidade: Ceilândia Norte/DF
Líder: Tatiana Cristina Fuchs Freitas
Descrição: O Cantinho do Girassol atendeu crianças  
e adolescentes em risco e vulnerabilidade social, 
buscamos desenvolver as potencialidades deles através 
da participação em atividades socioeducativas. Efetuamos 
a entrega das doações (brinquedos e alimentos) em um 
momento de lazer e diversão

Projeto Renovando a Vida

1561 25

3298 100 1108 256

4675 100 1106 150
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Colégio Presbiteriano M
ackenzie

Aquecendo corações

Bola de Sabão

Com Amor e Educação, Tudo se 
Transforma 

Cristolândia, um lugar de esperança para uma nova vida.

Cidade: Brasilia/DF
Líder: Marco Vinicius Fernandes
Descrição: Os voluntários do projeto arrecadaram 
doações de produtos como filtro solar e malha protetora, 
além de outros presentes para entregar a crianças 
atendidas na ala de queimados que estão em tratamento 
no HRAN (Hospital de Regional da Asa Norte). 

Cidade: Brasilia/DF
Líder: Carlos Eduardo Oliveira
Descrição: O objetivo do projeto foi ajudar a creche a diminuir os 
custos com produtos de limpeza e de higiene das crianças, além de 
ajudar o meio ambiente ao reciclar óleo de soja que seria descartado, 
e foi reutilizado para produção de sabão. De forma a aperfeiçoar 
recursos e reforçar a cultura de preservação do meio ambiente.

Cidade: Brasilia/DF
Líder: Marilsa Duarte Braga da Silva
Descrição: O Projeto trabalhou a socialização, 
humanização e a importância da inclusão, contribuindo 
para o desenvolvimento e construção da autonomia da 
pessoa com deficiência por meio do conto de histórias, 
peça teatral e confraternização com um lanche. 

Cidade: Lago Sul/DF
Líder: Ana Paula da Silva Campos
Descrição: Alertou a comunidade sobre as consequências da dependência química, uso abusivo de álcool e drogas. Apresentamos 
a Cristolândia Brasília, projeto que trabalha com o resgate e o tratamento de dependentes químicos a fim de que pessoas que 
participaram das ações, possam se tornar voluntários e mantenedores da missão. A arrecadação de alimentos atendeu uma grande 
necessidade da missão Cristolândia Brasília.

1128 200

3161 50

111 130

3247 160
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Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, cumprindo 
a sua missão de formar cidadãos, incentiva  

o desenvolvimento de ações que favoreçam a sua 
aproximação com a comunidade, principalmente por 
meio de projetos de responsabilidade social, como é 
o caso do Mackenzie Voluntário. A participação cada 

vez mais crescente do seu corpo discente e docente 
permite compartilhar o conhecimento produzido  

no âmbito da academia, com a qualidade e  
diversidade próprias da instituição, em prol de uma 

transformação que visa uma sociedade mais justa.

Rio de Janeiro

596
2.104

7

Higienópolis

2.689
52.613

35

139
420

Campinas

5

94
312

Alphaville

3
Bongaba Mirim
UPM Rio de Janeiro

Nazaré da Mata  
Fazendo o Bem

Jovem Samaritano 

UPM Higienópolis

UPM Higienópolis

Mais informações na página 20

Mais informações na página 23

Mais informações na página 22
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U
niversidade Presbiteriana M

ackenzie

Sem limites para dançar

Doe sangue, doe vida

Cidade: Campinas/SP
Líder: Helen Cristine De Faria
Descrição: O projeto promoveu um espetáculo de dança 
realizado por pessoas com necessidades especiais, 
visando divulgar e levantar parcerias para a realização 
desse trabalho desenvolvido pela ONG CEDAI (Centro  
de Danças Integrado) na comunidade carente e sem 
acesso, promovendo desta forma a autoestima, o resgate 
de valores e a inclusão na sociedade.

Cidade: Campinas/SP
Líder: Larissa Iluska Machado
Descrição: Os voluntários envolvidos no projeto tiveram contato 
com a real necessidade dos hospitais na captação de doadores e na 
importância da constante doação de sangue e hemoderivados. Além 
da doação de sangue e da arrecadação de alimentos não perecíveis, os 
participantes se inscreveram também no cadastro nacional de doadores 
de medula óssea. Os voluntários puderam também dividir ansiedades, 
expectativas, medos, experiências e acima de tudo, multiplicar a ideia.

UPM Campinas

Um motivo para acreditar

Campinas Faz o Bem

Dia da alegria

Cidade: Campinas/SP
Líder: Filipe Luna Juca De Castro
Descrição: O projeto consistiu na distribuição de cartilha 
para pessoas em situação de rua com informações sobre 
locais para o amparo desse público e locais para  
a emissão de novos documentos, além de doação  
de roupas e artigos de higiene.

Cidade: Campinas/SP
Líder: Lucas Oseas Da Silva
Descrição: O projeto promoveu série de oficinas de 
capacitação, visando desenvolver e motivar  
na comunidade em geral, pessoas ligadas ou não  
a instituições Sociais, a criação de novos projetos de  
ação social e o desenvolvimento da solidariedade. 

Cidade: Campinas/SP
Líder: Camilla Piasentine Lopes
Descrição: Foi um dia especial para a comunidade da região  
do Jardim Sta. Eudoxia, em que as pessoas puderam usufruir de bazar, 
atividades recreativas (brinquedos disponíveis durante o dia todo, 
pintura facial, teatro, oficina de artes), dos serviços odontológicos  
e de saúde, de palestras diversas (sobre meio ambiente, para casais  
e aconselhamento familiar) e artesanato. Houve ainda doação  
de livros, distribuição de 300 kits de higiene bucal e de lanches. 

316 20

953 200

Projeto Sem limites para dançar

330 30

110 100

130 70
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UPM Rio de Janeiro

IDE Social

Jovem e CidadaniaMimadas ou mimosas... Mulheres.

Bongaba Mirim

Cidade: Mesquita/RJ
Líder: Alexandre Sousa De Carvalho
Descrição: O projeto promoveu uma ação social visando 
aproximar a igreja e a comunidade atendendo algumas 
necessidades básicas como aferição de pressão, testes  
de glicemia, orientação de higiene bucal, corte de cabelo, 
bazar beneficente, distribuição de alimentos, orientação 
jurídica, palestras, apresentação musical e teatral. 

Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Líder: Eliane Theodoro Ferreira
Descrição: O projeto promoveu um mutirão de limpeza 
no espaço da ONG Harmonicanto Música e Cidadania.  
Os voluntários organizaram os livros e doações  
e limparam o local com o intuito de estimular a  
auto estima e aprendizagem das crianças.

Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Líder: Maria Manuela Alves Maia
Descrição: O projeto com foco na população feminina da Vila 
Mimosa desenvolveu ações de conscientização e sensibilização  
da problemática social que é a prostituição com palestras, oficinas 
de caráter informativo, beleza, entretenimento, cultura e lazer a 
aproximadamente 150 crianças e adolescentes filhos das profissionais 
do sexo e da comunidade ao redor. Foram distribuídas roupas, 150 
metros de tecidos.

Cidade: Piabeta/RJ
Líder: Felipe Marques Gomes
Descrição: O projeto promoveu para as crianças carentes da comunidade de Bongaba, comunidade que fica no 
entorno de um lixão, uma festa em comemoração ao dia das crianças. Foi um dia totalmente diferente do que elas 
estão habituadas a viver, com muita brincadeira, lanche, diversão e alegria, longe da miséria que os assola. 

10210 800

246 200

393 85

91 100
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U
niversidade Presbiteriana M

ackenzie

Idoso feliz

Sou samaritano III

Doe sangue e faça o bem...
multiplique essa ideia.

Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Líder: Patrícia Mariano Queiroz 
Descrição: O projeto atendeu 19 senhoras que receberam 
de doações de alimentos e atenção de orientação quanto 
ao atendimento jurídico e social. Foram realizadas 
atividades recreativas no Abrigo Presbiteriano.

Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Líder: Joao Batista Neves
Descrição: O projeto incentivou os voluntários a terem 
um contato mais próximo com pessoas da chamada 
“terceira idade” que desassistidas de parentes ou 
familiares estão reclusas em um abrigo de amparo a 
velhice. Os voluntários captaram recursos e doações 
de materiais lúdicos para atividades; - alimentos 
diferenciados - produtos de limpeza e higienize pessoal - 
matéria prima para trabalhos manuais e artesanatos.

Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Líder: Jussara De Souza Rosendo
Descrição: O projeto realizado na Universidade 
Mackenzie Rio promoveu uma campanha de doação  
de sangue entre a comunidade mackenzista, como forma 
de conscientização da importância de ser um doador de 
sangue e principalmente salvar vidas.

UPM Alphaville

Granja Viana solidária

Resgatando vidas

Fisioterapia solidária em Barueri

Cidade: Cotia/SP
Líder: Flavio Monteiro Dantas
Descrição: O projeto com o objetivo de atender às pessoas mais 
carentes da comunidade em suas necessidades realizou assistência 
jurídica, acesso às informações sobre saúde e área profissional, aferição 
de pressão arterial, corte de cabelo, recreação para as crianças através 
músicas, história, brinquedos, pintura facial, além de distribuição  
de algodão doce e lanche. 

Cidade: Barueri/SP
Líder: Diego Henrique Ramos Ferreira
Descrição: O projeto beneficiou a Comunidade Recuperativa Refugio em 
Jesus, que trata e recupera pessoas com dependência química, arrecadando 
roupas, livros e alimentos. Durante a entrega, houve um momento de 
integração entre os voluntários e os atendidos pela instituição.

Cidade: Barueri/SP
Líder: Zodja Graciani
Descrição: O projeto incentivou a comunidade Mackenzista 
a desempenhar um papel ativo e solidário que beneficiou 42 idosos 
com fragilidade social ou institucionalizados. A iniciativa recebeu 
doações de alimentos, roupas em bom estado e fraldas geriátricas 
para idosos. Incentivou o verdadeiro exercício da cidadania, 
a contribuição por meio dessas doações se relacionou com 
a melhoria da qualidade de vida de idoso

285 19

1129 800

317 42

432 100

310 70

967 200
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Nazaré da Mata Fazendo o Bem

Fartura mais verde

Movimento de vida

[...] Porque tive fome e destes-me 
de comer; tive sede, e destes-me de 
beber; [...] Mateus 25.35

Cidade: Nazaré da Mata/PE
Líder: Arthur Braga de Paula
Descrição: O projeto promoveu diversas ações que beneficiaram os moradores do Alto da Santa, 
como: atendimentos jurídico, odontológico, aferição de pressão, corte de cabelo e escova, aula  
de karatê, apresentação musical e teatral, recreação para as crianças, campeonato esportivo,  
palestras sobre temas diversos (direito do idoso, previdenciário, violência doméstica, saúde da 
gestante, consciência ambiental, desnutrição infantil), oficina de instrumentos musicais feitos  
com pet, distribuição de alimentos, livros e roupas.

Cidade: Fartura/SP
Líder: Fatima Daiane Pereira Da Silva
Descrição: O projeto realizou o plantio de 80 mudas de 20 diferentes 
espécies, nas margens do Ribeirão Fartura, visando a sua revitalização.  
A ação contou com o apoio de órgãos do Município, além  
do envolvimento de professores e alunos das escolas  
locais e de outras universidades.

Cidade: Caratinga/MG
Líder: Jakstone Carvalho Braga
Descrição: De forma a despertar o valor das pessoas da 
comunidade atendida, o projeto promoveu diversas ações 
na área da saúde e da assistência, como: atendimento 
médico, psicológico, consulta jurídica, medição de 
pressão e teste de glicose. As crianças puderam participar 
de atividades recreativas, com distribuição de brinquedos, 
algodão doce, pipoca, contação de história bíblicas, 
palhaço, teatro e música.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Jafe Madai Pontes Guedes
Descrição: O projeto realizou campanha de doação  
de sangue que beneficiou o hemocentro do Hospital  
da Santa Casa de São Paulo.

Feira de adoção de animais e recebimento de 
doações

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Marina Staibano Goncalves Fernandes
Descrição: O projeto conseguiu que cachorros carentes, que foram 
resgatados de situações de descaso e abandono, fossem adotados. 
Além disso, recebeu doações diversas, como ração, medicamentos, 
produtos de limpeza, caminhas e jornais, que foram entregues a 
instituições protetoras de animais.

UPM Higienópolis

150 14.000
28 100

12188 600

869 200

120 8
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Brincando de reciclar

Veja com outros olhos

Viradinha cultural do Centro Histórico

Dia Feliz, Criança Feliz! Um dia na escola do 
meu filho!

Jovem Samaritano 
Cidade: São Paulo/SP
Líder: Moussa Diabaté
Descrição: Com o foco em responder às necessidades básicas de higiene e saúde, e dar orientação jurídica aos 
migrantes e refugiados de diversos países, continentes e funcionários, o projeto realizou também na Casa do 
Migrante, da Missão Paz, em São Paulo, a distribuição de 600 Bíblias, livros Cada Dia, kits escovação, sabonetes, 
toalhas de banho, além de momentos de oração, mensagem evangelística e recreação com crianças e adultos.

Cidade: Embu Guaçu/SP
Líder: Marcos Aurelio Da Silva Paula
Descrição: Em conjunto com as crianças da Associação 
Aramitan, o projeto visou a criação de brinquedos  
dos mais variados tipos, utilizando materiais recicláveis 
comuns que normalmente são descartados por nós, 
transmitindo de forma didática e informal, conceitos  
de grande valor, como a importância da reciclagem  
e o estímulo à criatividade.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Adriana Maria de Oliveira Brito
Descrição: O projeto realizou uma campanha no Campus 
Mackenzie Higienópolis e arrecadou armações e óculos 
usados para beneficiar pessoas de baixa renda, visando 
a melhora no desempenho de suas atividades. Os óculos 
comuns e de sol serão entregues à Fundação Dorina 
Nowill, que trabalha em favor de deficientes visuais. 

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Luciene Aranha Neto
Descrição: O Centro Histórico Mackenzie ofereceu ao público  
o envolvimento de todos os tipos de artes com oficinas culturais  
de música, dança e teatro.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Aluisio Riveiro Fagundes Junior
Descrição: Cerca de 1.000 pessoas foram beneficiadas com esta 
ação, entre crianças, adolescentes e adultos. A programação constou 
de apresentações de música, teatro, brincadeiras, pula-pula, lanche, 
pintura artística, palestras sobre higiene bucal, alimentação saudável, 
prevenção contra as drogas, orientação jurídica, entrega  
de lembrancinhas para todas as crianças e adolescentes presentes, 
bazar e distribuição de literaturas diversas. 

3102 150

15 20

3

546 400

144 100
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Dia colorido na Casa da Graça

Natal no pouso do amanhecer

Criança saudável no meio

“Pão e Sangue, simbolos da vida!”

Muralha cultural

O basquete comemora

Vivência e inclusão da pessoa com 
deficiência por meio de atividades de 
sustentabilidade

Projeto desenrola SP

Cidade: Itapevi/SP
Líder: Wyclif Porfirio Nobre
Descrição: Os voluntários proporcionaram um dia especial às crianças 
do abrigo Casa da Graça, realizando diversas atividades em torno 
do tema: “Sou do time de Deus”. Foi um dia com muita música, 
memorização de versículo, apresentação de fantoche, contação  
de histórias e dinâmicas. Além disso, as crianças participaram de 
oficinas de artes (pintura do painel), de pipas e de pintura facial,  
além de muitas outras brincadeiras. Já o abrigo, teve a área externa  
da casa nova e a área interna do prédio do antigo pintados. 

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Denise Teixeira Mraz Zapparoli
Descrição: O projeto ofereceu às crianças do Lar “Pouso do 
Amanhecer”, que atende crianças de 5 meses a 6 anos de idade, 
presentes de Natal contendo calçados, roupas, brinquedos, balas  
e livro infantil, além de atenção e carinho.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Lindberg Clemente De Morais
Descrição: Proporcionou interação entre as crianças da 
igreja com as do bairro, por meio de atividades lúdicas 
que visavam o fortalecimento de atitudes que contribuem 
para a sustentabilidade humana e do meio ambiente.  
A liderança local teve a oportunidade de ensinar e 
aprender com as crianças, levando-se em consideração  
a importância do lazer e do contato com o meio ambiente 
como forma eficiente de aprendizado.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Agnaldo dos Santos Mota
Descrição: O projeto realizou a Campanha do Quilo  
no bairro Jardim Regina, onde foram arrecadados em 
torno de 200 quilos de alimentos não perecíveis para 
beneficiar a Creche Betisaída e o Abrigo PROAC.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Esmeralda Rizzo
Descrição: Na sua décima edição, ao invés de livros, o projeto 
promoveu a arrecadação de vídeos infantis originais, que 
beneficiaram instituições na criação de videotecas, possibilitando  
à comunidade carente o acesso à cultura, à informação, à educação  
e ao conhecimento em diversas áreas.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Leticia de Lima
Descrição: Em comemoração aos 15 anos do título 
de Campeão Paulista de Basquete do Mackenzie, o 
projeto promoveu uma competição esportiva onde se 
confrontaram os times de Basquete Masculino do Colégio 
das Unidades Mackenzie Tamboré x Mackenzie São Paulo 
e as Seleções de Basquete Liga Mackenzie x Mackenzie 
1998. O público presente colaborou com doação  
de alimentos não perecíveis.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Anna Luiza Bertin Henrique
Descrição: O projeto mobilizou uma gincana de 
conscientização quanto à preservação do meio ambiente 
para crianças especiais, confecção de horta com garrafas 
pet, oficinas de arte e brinquedos de material reciclado  
e utilização de materiais com fins terapêuticos para  
o estímulo sensorial das crianças.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Maiara Molinas Santos
Descrição: O projeto realizou um dia de ação social entre  
os moradores do Embu das Artes voltado para a saúde, beleza, 
entretenimento com bingo e entrega de brindes para as crianças.

UPM Higienópolis

323 90

251 51

2515 100

112 300

140 17

412 50

263 500

120 500
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Fazer o bem ao idoso faz bem Ipê de Natal

C.A.S.A.

Mel da Pedreira

Casa modelo de apoio a criança com 
cancer

Orientações jurídicas em Carapicuiba

Música pela vida II

Projeto bem viver com a 
melhor idade

Cidade: Itapui/SP
Líder: Salvador Pereira Santana
Descrição: O projeto levou aos idosos do Lar São 
Vicente de Paulo um momento de lazer, apoio, carinho, 
conversa, brincadeiras e abraços. Contou com o apoio 
de profissionais de saúde de modo a proporcionar a 
convivência e valorização entre a comunidade dos idosos.

Cidade: São Bernardo do Campo/SP
Líder: Regina Helena Pires De Brito
Descrição: A ação realizada no campus Higienópolis por meio do 
Decanato de Extensão desde 2009 tem mobilizado toda a UPM em 
prol da oferta de um kit contendo um livro, brinquedo e panetone 
que são entregues anualmente no natal para crianças da Creche Betel 
- Associação Presbiteriana de Assistência Social.

Cidade: Carapicuíba/SP
Líder: Nilverton Lopes Da Silva
Descrição: O projeto atendeu a entidade CASA - Centro de Apoio  
e Solidariedade a Aids, arrecadando brinquedos para a manutenção 
da sua brinquedoteca da instituição, além de roupas e alimentos. 
Parte da doação serviu para atender o público da casa, e a outra  
foi destinada ao bazar para angariar fundos para a instituição. 

Cidade: Mel da Pedreira/AP
Líder: Rodrigo Franklin de Sousa
Descrição: O projeto ofereceu por meio do trabalho  
de voluntários serviços de saúde, assistência para  
a comunidade do Mel da Pedreira, além de ter realizado 
brincadeiras junto às crianças da comunidade.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Silvio Cesar de Souza
Descrição: O projeto CAMACC é desenvolvido desde 
2008 atendendo crianças e adolescentes de todo o Brasil 
em tratamento de câncer. Foram realizadas doações  
de alimentos, roupas, fraldas, brinquedos, doces,  
e brincadeiras com as crianças, além dos voluntários 
oferecerem apoio junto aos pais.

Cidade: Carapicuiba/SP
Líder: Sergio de Souza Zocratto
Descrição: “O Projeto prestou informações iniciais sobre os aspectos 
jurídicos, principalmente nas áreas trabalhista, civil e criminal, às 
pessoas de Carapicuiba. Após a orientação as pessoas receberam 
informações de endereços de órgãos públicos pertinentes, da Região, 
para maiores informações e solução dos problemas apresentados.“

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Thiago Mignella de Melo
Descrição: Foi realizado show beneficente Gospel em prol  
de entidades sociais, que teve, como ingresso, arrecadação  
de alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos.

Cidade: Sumaré/SP
Líder: Cynthia Azenha Nogueira
Descrição: Os voluntários do projeto realizaram corte  
de cabelo para os idosos e pintaram as unhas das idosas. 
Foi servido um almoço preparado pelos voluntários  
e posteriormente houve dança com forró, além da 
entrega de doação de fraldas.

430 15

4155 35

020 60

738 23 133 139

27 30

1

267 500
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UPM Higienópolis

Chá com carinho - Casa Ondina Lobo

Moradores de rua

Viela e alegria!

Projeto “Associação Fala Mulher”

Mulher, fé e saúde: caminhos possíveis.

Diversão em família

Apoio MVDia da criança Pequeno Leão

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Daniela Padrao Russomanno
Descrição: Os alunos do Mackenzie realizaram uma campanha de 
arrecadação de alimentos não perecíveis e visitaram a Casa Ondina Lobo, 
que atualmente abriga 96 idosos, para realizar a entrega e promover uma 
tarde de descontração com bingo, lanche, atenção e carinho.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Elenice Aparecida Borges
Descrição: O projeto realizou a arrecadação de doações 
para a montagem de kit’s lanches, bíblia e camiseta que 
foram distribuídas entre alguns dos muitos moradores  
de Rua de São Paulo, com o objetivo de levar uma  
palavra de esperança através do alimento espiritual.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Bruna Fang
Descrição: A segunda edição do projeto realizado 
na sede Viela Letras e Livros permitiu às crianças da 
região do Jardim Ibirapuera participar de diversas 
brincadeiras, “salão” de beleza e rodas de leitura. Os 
voluntários prepararam ainda uma sessão de cinema, com 
distribuição de lanches, sorteio de brinquedos e livros. 

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Clerio Marcos Batista Vieira
Descrição: Na sua quarta edição, além de dar visibilidade 
ao trabalho realizado pela ONG Fala Mulher, que 
atende mulheres em situação de violência doméstica 
e vulnerabilidade social, o projeto arrecadou itens de 
limpeza e higiene pessoal, de forma a manter e melhorar 
as ações de qualidade de vida das assistidas em todas as 
unidades atendidas pela ONG.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Margarete Akemi Kishi
Descrição: Orientar as mulheres da “Vila Eutália” no cuidado com  
a saúde integral por meio de palestra, de uma oficina para instruir  
no manuseio de medicamentos fitoterápicos caseiros, atividades  
de lazer e no final do encontro comunhão que fortaleceu  
as mulheres da comunidade.

Cidade: Itamonte/MG
Líder: Silvia Raquel Costa Mendes
Descrição: O projeto promoveu uma programação para toda a família 
com sorteios e apresentações de danças e teatros, pinturas, artes com 
bexiga, histórias, brincadeiras de rua, confecção de artesanatos com 
materiais recicláveis e orientações sobre saúde, além de atendimentos 
básicos com enfermeiros. 

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Danillo Scarpelli Dourado
Descrição:Os voluntários deram suporte na  
organização e distribuição das camisetas para  
os projetos do Mackenzie Voluntário.

Cidade: São Bernardo do Campo/SP
Líder: Guilherme Morais Goncalves
Descrição:O projeto mobilizou uma campanha para arrecadar roupas e 
produtos de higiene pessoal que serão doados no Lar Escola Pequeno 
Leão, uma instituição que atende crianças e adolescentes abrigadas.

331 96

281 300

221 150

312 100

8200 400
2395 500

133 30.00026 39
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 do Bem

TV do Bem
Cidade: São Paulo/SP
Líder: Agenor Braga Nascimento
Descrição: Registraram em vídeo e programas para a TV 
Mackenzie, as ações e projetos voluntários realizados dentro 
do “Mackenzie Voluntário”. Em sua décima edição pretende-se 
registrar e ampliar a visibilidade destas ações para aumentar  
a corrente do bem.

TV do Bem
A Tv Mackenzie faz a cobertura  
do Mackenzie Voluntário desde 
sua primeira edição. Com o Projeto 
TV do Bem, toda a equipe do 
CRT, Centro de Rádio e Televisão 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, se mobiliza para 
acompanhar a atuação dos 
voluntários do Mackenzie em 
diversas das ações realizadas. 
As gravações geram matérias 
e programas especiais que são 
transmitidas nos diversos canais 
com os quais a TV Mackenzie 
contribui (Canal Universitário, TV 
Mackenzie em HD Digital, etc.). 
Com esse trabalho, nosso objetivo 
é, além de divulgar as ações do 
Mackenzie, estimular e sensibilizar 
os espectadores para o voluntariado.
A equipe não mede esforços para 
realizar as matérias. Um exemplo 
é a cobertura da ação realizada em 
Caxambu (MG). Como tem feito há 
vários anos, a equipe encarou  
a estrada e viajou até a cidade para 
mostrar todos os detalhes da ação. 
E com essa cobertura especial, 
mostra exemplos claros de como  
a ação voluntária pode mudar vidas 
e diminuir a desigualdade. É isso que 
motiva todos os colaboradores da TV 
Mackenzie a cada ano. 
Em 2013, o Projeto TV do Bem 
realizou a cobertura de 11 ações. 
Essa cobertura gerou uma edição 
especial do programa Macknotícias, 
totalmente dedicado ao Mackenzie 
Voluntario deste ano. 
Toda a equipe do CRT espera,  
mais uma vez, mostrar que  
a televisão pode ser usada como 
uma ferramenta de conscientização.

159 1.000
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Instituto
Presbiteriano 
Mackenzie

1.077
12.375

7

Há dez anos à frente do Mackenzie 
Voluntário (MV), o Instituto Presbiteriano 

Mackenzie vem estimulando em seus 
funcionários, alunos e parceiros externos o  

espírito solidário. O programa vem 
crescendo a cada edição e já tomou 

proporção nacional, impactando milhares de 
vidas por meio do trabalho realizado pelos 

inúmeros líderes e voluntários, alguns deles 
conosco desde a primeira edição, em 2004. 
Por causa desse envolvimento crescente, os 
resultados apresentados tem sido positivos 
e as ações se tornaram mais qualificadas: é 
a motivação pessoal que se transforma em 

ação concreta, mudando realidades. 

Faça você mesmo
Cidade: Patrocínio/MG
Líder: Junia Chagas de Arruda
Descrição: As ações foram desenvolvidas ao longo de uma semana inteira e aconteceu 
em várias escolas da comunidade. Foram cerca de 100 apresentações de teatro, fantoches, 
pantomima e show musical, além de oficinas de geração de renda, nas áreas de fotografia, 
bijuteria, maquiagem, panificação, flor de fuxico, arte em papel, ponto cruz, sabonete 
artesanal, pintura de parede, horta, saúde, música e decoupagem em telha.

IPM

11250 10.000
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O Mackenzie faz 
recreação na Paraiba

Construindo na comunidade

Missão Jung Ang

Cuidar e edificar VIDAS na escola Timoteo

A semente da alegria e esperança 

UNISINOS

Cidade: Belém/PB
Líder: Jose Valdeci Barbosa Moreira
Descrição: O projeto procurou 
promover a não violência por meio 
de ações diversas na área de cultura 
e recreação. Além disso, realizou  
a distribuição de brinquedos para  
as crianças da comunidade.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Carlos Roberto de Oliveira
Descrição: O projeto atingiu crianças de  
2 a 12 anos que participam das ações no 
Espaço Castelo Forte, na Vila “Nhocuné” 
(Zona Leste de São Paulo). Foram realizadas 
atividades musicais e contamos histórias com 
valores aplicados a vida das crianças. No final 
as crianças receberam um lindo presente.

Cidade: Itapevi/SP
Líder: Milena Roberta Fernandes Mariano
Descrição: O projeto proporcionou um dia especial  
de confraternização, com ênfase em princípios e valores 
cristãos, para as meninas do abrigo Casa da Graça  
e a comunidade do entorno, por meio de atividades 
recreativas, musicais, contação de história e teatro. Foram 
entregues doações de alimentos não perecíveis, higiene 
pessoal, kit’s escolares e brindes diversos.

Cidade: Guarulhos/SP
Líder: Marcia Nubia Araujo Vieira
Descrição: Além da arrecadação de produtos de limpeza para a Escola 
Timóteo, os voluntários fizeram melhorias no playground da escola  
e realizaram atividades lúdicas e recreativas junto às crianças, 
finalizando o dia com um delicioso lanche que agradou a garotada. 

Cidade: Embu das Artes/SP
Líder: Maria do Carmo M Rastello
Descrição: O Projeto é realizado há 10 anos com as mesmas 
instituições sendo o Lar Agricola, Lar Efrata e Casa da Graça 
que realizam atendimento a aproximadamente 100 crianças 
de 0 a 18 anos. Este ano foi promovido um passeio no 
Recanto Beraka, um sitio onde tem toda a infraestrutura 
para realizar diversas atividades recreativas e de lazer. 

Cidade: São Leopoldo/RS
Líder: Guilherme Nunes de Souza Brito
Descrição: “O projeto proporcionour a construção da consciência 
ambiental e social nos jovens e adultos, mostramos que quem 
recebe ajuda também pode ajudar. Efetuamos interação entre 
os voluntarios e beneficiários na pratica de diversas atividades 
socioesportivas e educacionais“

553 65

176 200

145 60

5300 1.750

651 200

4302 100
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Parcerias
Externas

As parcerias externas permitem levar 
àqueles locais onde o Mackenzie não 

está presente fisicamente, as ações de 
solidariedade promovidas pelo Mackenzie 
Voluntário, que visam uma sociedade mais 

justa e igualitária. E o reconhecimento do 
Mackenzie Voluntário como um grande 

programa de mobilização solidária deve-se 
muito a essas parcerias, cuja colaboração 

nos demais estados da Federação permitiu 
ao Mackenzie extrapolar os seus próprios 

muros na ampliação dessa corrente do bem.

22.428
242.723

137

É tempo de solidariedade
João Dourado/BA

Diga não a violência simbólica
Garanhus/PE

V Caxambu fazendo o Bem
Caxambu/MG

Mais informações na página 32

Mais informações na página 47Mais informações na página 37
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Amazonas

Pará Tocantins

Rondônia

Parcerias Externas

Amazon Voluntário 2013

Amigos do Bem

Eu sou da paz

UMP em ação

MV em Xinguara

Cidade: Manacapuru/AM
Líder: Roberth Milton Olivera Amarildo
Descrição: O projeto buscou contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias ribeirinhas do Estado do Amazonas 
desenvolvendo ações de saúde integral socioeducativas.

Cidade: Porto Nacional/TO
Líder: Olindina Almeida Gama da Costa
Descrição: O projeto promoveu ações concretas de amor e bem  
estar às pessoas do setor Novo Planalto, nas áreas de saúde  
e educação, meio ambiente, esporte e lazer e ações de cidadania,  
bem como promoveu integração entre igreja, escola e comunidade.

Cidade: Formoso do Araguaia/TO
Líder: Ademir Gerolin
Descrição: Projeto realizado na E.E. Benedito Pereira Bandeira, 
promoveu uma ação ampla, oferecendo à comunidade carente 
atendimento médico, odontológico e psicológico, aferição de pressão, 
teste de glicemia, emissão da carteira do idoso, doação de cesta básica, 
atividades esportivas, corte de cabelo, distribuição de brinquedos, 
atividades recreativas e plantio de arvores, além de distribuição de 
folhetos educativos. 

Cidade: Machadinho d’Oeste/RO
Líder: Antonio Carlos da Silva
Descrição: O projeto contribuiu com o atendimento  
de algumas necessidades imediatas da comunidade, 
como: atendimento social, médico, exames clínico de 
mama e ginecológico, teste de glicemia, orientação  
para os que não têm acesso a estes serviços, distribuição  
de kits de higiene dental, além de atividades para as 
crianças, com contação de histórias, cânticos, cinema, 
brincadeiras e outras diversões.

Cidade: Xinguara/PA
Líder: Fabio Barcelos Jacinto
Descrição: O projeto está em sua 4ª edição e foi realizado 
no bairro de Mariazinha onde muitas famílias vivem em 
situação de risco. A ação mobilizou toda a cidade com 
doações de sangue, além de ações permanentes, como 
o plantio da horta no colégio, ações socioeducativas, 
ações de saúde, higiene bucal, orientações diversa, ações 
assistenciais, como doações de roupas e cestas básicas.

Foto: Letícia Nicoluci Nobre

1383 2.500

10200 500

14242 900

1049 250

184 1.500

31



Pa
rc

er
ia

s 
Ex

te
rn

as

Bahia

Vivendo o amor de CristoMeu bairro solidário

Costa Dendê

Sorriso da liberdade

Cidade: João Dourado/BA
Líder: Gilmar Oliveira de Cerqueira
Descrição: O projeto compartilhou com a comunidade local ações concretas de solidariedade 
e cidadania com os mais necessitados, contribuindo desta forma com a responsabilidade social 
das igrejas para com o próximo. As ações melhoraram a visibilidade do local através das pinturas 
artísticas nos muros, limpeza urbana e arborização e ações diretas no atendimento as carências e 
necessidades da população na área da saúde, educacional, esportivas, cultural, jurídica e ação social.

Cidade: Eunapolis/BA
Líder: Marcelo Correia Santos
Descrição: Além da arrecadação de 200kg de alimento 
não perecível e materiais de higiene pessoal, que foram 
distribuídos para a comunidade carente, o projeto 
promoveu ainda ações em parceria com SAMU, para 
aulas de primeiros socorros, e com diversos outros 
profissionais, dentre médicos, enfermeiros, nutricionistas, 
cabelereiros, manicures, palhaços e outros voluntários 
que trabalharam com as crianças.

Cidade: Itabuna/BA
Líder: Ruben Alberto de Souza Sobrinho
Descrição: O projeto propiciou ao Deficiente Visual um dia agradável 
de convivência harmoniosa com os voluntários através de atividades 
recreativas, futebol, tour pelo espaço, confraternização com lanches  
e entrega de brindes, acompanhado de momentos musicais  
e de contação de histórias.

Cidade: Valença/BA
Líder: Geny Brito dos Santos Sarmento
Descrição: O projeto buscou diminuir a exclusão social por meio  
do ensino e de ações em diversas áreas. Ofereceu atendimento 
jurídico, corte de cabelo, verificação de pressão arterial, teste de 
glicemia, teste oftalmológico e manutenção de óculos, tratamento  
de pele, oficina de artesanato e distribuição de bíblias.

Cidade: Salvador/BA
Líder: Edgar Matos Sarmento
Descrição: O projeto ofereceu a comunidade novas 
oportunidades de inclusão social nos seus diversos 
aspectos. Foram realizados 950 atendimentos, incluindo 
aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientações 
jurídicas, curso rápido de artesanato, distribuição de 
alimentos, pintura facial para criança, corte de cabelo 
masculino e feminino, tratamento estético e doação  
de sangue, atendimento médico (ginecologista)  
e distribuição de novos testamentos. 

É Tempo de solidariedade

111.294 10.000

654 300

9150 500

940 500

940 500
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Sou do bem

São José pode se melhor!!!

Congresso de responsabilidade social 
em João Dourado - BA

Amém

4º Ação Cristã Solidário 
em Dias D’ Ávila

UMP voluntária 

Cidade: Camacã/BA
Líder: Mateus Nunes Menezes
Descrição: O projeto ofereceu ações e serviços em diversas  
áreas, como: doação de roupas e agasalhos; aferição de pressão  
e testes de glicemia, avaliação de postura (idosos), atividade  
física com idosos e crianças; atividades recreativas; cortes  
de cabelo e maquiagem; doação de kit odontológico; doação  
de livros e atualização de documentos. 

Cidade: São José/BA
Líder: Gustavo Crispim Oliveira
Descrição: Visando a melhoria da qualidade de vida da população 
de São José, o projeto desenvolveu atividades nas áreas jurídicas, 
odontológicas, aferição de pressão e medição de glicemia, assessoria 
empresarial, palestras sobre meio ambiente, higienização  
e reaproveitamento de alimentos.

Cidade: João Dourado/BA
Líder: Hederly Miranda Rodrigues 
Descrição: O Congresso de Responsabilidade Social realizado 
em João Dourado na Bahia, foi o primeiro de três congressos 
promovidos pelo Conselho de Assistência Social da IPB, visando o 
desenvolvimento e a motivação das pessoas da sociedade em geral, 
ligadas ou não a instituições sociais, para a criação de novos projetos 
de ação social e a promoção da solidariedade.

Cidade: Mata de São João/BA
Líder: Carlos Santos Da Silva 
Descrição: As crianças e adolescentes de Mata de São 
João foram o foco principal do projeto, mas a comunidade 
também se envolveu e participou das diversas ações 
oferecidas no dia, como corte de cabelo, consulta jurídica, 
recreação com as crianças e evangelização. Em Salvador, 
foi realizado uma campanha contra as drogas por meio  
de um torneio de futebol, que envolveu os adolescentes  
de várias escolas de futebol de bairros carentes.

Cidade: Dias D’Ávila/BA
Líder: Paulo Sampaio Temótio dos Anjos
Descrição: O projeto realizou diversas ações sociais na 
comunidade~, como oficinas de artesanato com materiais 
recicláveis, estética, bazar beneficente, distribuição  
de literatura, orientação para ciclistas com distribuição 
de folders informativos, atividades esportivas, palestra 
odontológica, entrega de kit dental, verificação de pressão 
e testes de glicemia. 

Cidade: Salvador/BA
Líder: Laura Machado de Oliveira
Descrição: O projeto realizou uma ação social voltada para 
toda a população do bairro, atendendo desde crianças até 
idosos, disponibilizando informações e serviços nas áreas 
da saúde, jurídica, social, esportes, atividades recreativas 
com as crianças, doação de bíblias, evangelização e música.

10114 800

1085 300

1140 200

1118 120

884 300

10186 800
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Bahia

Instituto de educação comenius 
promovendo arte e cidadania 
para a comunidade bonfinense

IPP Voluntária

Encontrão de Crianças do Presbitério 
de Itabuna - Crianças segundo o 
coração de Deus

Há 67 Anos O Colégio e Faculdade 
Presbiteriana Augusto Galvão faz o bem 
e multiplica essa idéia.

Jacobina III fazendo o Bem!

Cidade: Senhor do Bonfim/BA
Líder: Elienai Vitorino da Silva
Descrição: O Projeto arte e cidadania desenvolvido pelo Instituto 
de Educação Comenius, com o intuito de promover a melhoria na 
qualidade de vida e inclusão social da comunidade do Senhor do 
Bonfim, realizou casamentos comunitários, distribuição de cestas 
básicas, roupas e brinquedos, além de assessoramento jurídico, 
atendimento na área da saúde, estética e recreação com crianças.

Cidade: Salvador/BA
Líder: Matheus Souza
Descrição: O projeto foi realizado no bairro de Paripe, 
na periferia de Salvador, que sofre com a falta de 
serviços básicos, e ofereceu à comunidade serviços 
de aferição da pressão arterial, teste de glicemia, 
aplicação de flúor e orientação para escovação dental, 
corte de cabelo, estética, orientação jurídica, exposição 
e palestras sobre animais peçonhentos e atividades 
recreativas para crianças.

Cidade: Ilhéus/BA
Líder: Adelina Prado Caldas Neres
Descrição: O projeto recebeu aproximadamente 220 
crianças de 10 municípios da região sul da Bahia, 
desenvolvendo atividades espirituais, culturais  
e recreativas, com o objetivo de despertar em cada 
criança uma consciência cidadã e comprometida com  
a preservação do meio ambiente. 

Cidade: Campo Formoso/BA
Líder: Vitor Emmanuel Andrade
Descrição: O projeto beneficiou cerca de 2.600 beneficiários em 
diferentes ações, oferecendo teste de glicemia, tipagem sanguínea, 
aferição de pressão, doação de cestas básicas, oficinas diversas 
(orientação sobre aproveitamento de alimentos, sobre cuidados 
com bebês) e doação de kits para bebês, atividades recreativas com 
crianças carentes, além de distribuição de lanches. O ponto alto foi  
o casamento coletivo de 40 casais.

Cidade: Jacobina/BA
Líder: Marcelo Costa de Oliveira Rocha
Descrição: Na sua terceira edição, o projeto beneficiou os moradores 
do bairro Jacobina III por meio da ações diversas, com palestras, corte 
de cabelo, orientação jurídica, atendimento médico, testes  
de glicemia, aferição de pressão e orientação de higiene bucal. 

IPMN - Atuantes !!!
Cidade: Mundo Novo/BA
Líder: Samara Suely Araujo da Silva Lima
Descrição: O projeto favoreceu a comunidade de Mundo 
Novo, na Bahia, com palestras diversas (com psicóloga, 
bióloga e educadora social), caminhadas e exercícios de 
alongamento, atendimentos nas áreas jurídicas, de saúde, 
beleza e higiene bucal. Além disso, realizou arrecadação  
de livros e roupas e promoveu um bazar beneficente.

15518 3.000

11772 2.600

773 300 1389 200

244 250

775 300
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DAS Vidas 2013

Criança Feliz !!!

Fazendo o bem fazendo a diferença

Educar e servir para a cidadania

Cidade: Lauro de Freitas/BA
Líder: Helcio Azevedo de Queiroz Junior
Descrição: Para beneficiar a comunidade carente do conjunto 
residencial de Capiarara, o projeto realizou com diversos profissionais 
voluntários testes de HIV/SIFLIS, glicemia, aferição de pressão, 
vacinação, preventivos ginecológicos, atendimento médico, 
odontológico, fonoaudiólogo, Nutrição, jurídico, emissão de 
documentos, corte cabelo, doação de roupas, atividade de esporte  
e oficina infantil com jogos, leitura e brinquedos. 

Cidade: Jequie/BA
Líder: Thiago Viana Carraro
Descrição: O projeto apadrinhou crianças em situação 
de risco social. Levou doações de brinquedos, mas acima 
de tudo amor, alegria e acolhimento as crianças em uma 
manhã interativa com músicas, brincadeiras de roda, 
contação de histórias e pintura facial. 

Cidade: Ilheus/BA
Líder: Newton Roberto Aranha Neto
Descrição: O projeto beneficiou cerca de 1.700 pessoas da 
comunidade do bairro do Salobrinho, oferecendo atendimentos 
na área da saúde (médico, oftalmológico, nutricional, fisioterapia, 
testes de glicemia, verificação de pressão arterial, aplicação de flúor 
e vacinas), corte de cabelo e estética, orientações jurídicas, oficinas 
e palestras (informática, de sabão, artesanato), visitas pela Equipe 
Dengue e atividades recreativas. 

Cidade: Várzea do Poço/BA
Líder: Dagoberto Soares da Silva Filho
Descrição: O projeto promoveu um dia de ação social 
em parceria com diversos profissionais voluntários para 
atender a comunidade local. Realizaram atendimento 
médico, consultas e exames de ultra-som, aferição de 
pressão arterial, exame de glicemia, odontológico, cortes 
de cabelos, escovas e pranchas, consultoria na área de ação 
social, artesanatos de pintura, crochê, oficinas pedagógicas 
e de musica, além de lanches para os beneficiários.

Mão estendida
Cidade: Canavieiras/BA
Líder: Patricio Gomes da Rocha
Descrição: De modo a fortalecer o vínculo da igreja com o trabalho 
social desenvolvido no bairro Sócrates Resende, o projeto atendeu 
as famílias da região, principalmente, crianças carentes e/ou com 
alguma necessidade especial. No dia, foram realizados atendimentos 
odontológicos, com distribuição de kit’s de higiene pessoal; distribuição 
de brinquedos, roupas e lanches; atendimentos sociais, com 
cadastramento de “Bolsa Família” e emissão de documentos; cortes  
de cabelo e oficinas de artesanato. 

Recuperando Vidas
Cidade: Serrolândia/BA
Líder: Daniel Ramos da Silva Junior 
Descrição: A ação realizada no Centro de Recuperação 
Nascer de Novo promoveu assistência jurídica, exames de 
próstata, avaliação nutricional, teste de glicose e pressão 
arterial, cortes de cabelo, distribuição de duas toneladas 
de alimentos não perecíveis, entre outros atendimentos. 

69 125 7

624 30

7152 2.000

1490 250

7 100 120

14250 700
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Ceará Paraíba

Maranhão

III É Brincando que se aprende

Coração solidário assistindo aos necessitados

Viabilização de assistência a 
vulneráveis e ações de alcance dos 
Oito Objetivos do Milênio - ONU: 
evangelização e ação social em 
localidades estratégicas.

Cidade: Brejo Santo/CE
Líder: Cera Verônica Soares Macêdo Gadêlha
Descrição: A terceira edição do projeto beneficiou a comunidade 
de Brejo Santo, no Ceará, oferecendo palestras sobre prevenção do 
câncer de mama, alimentação saudável e higiene pessoal, aferição 
de pressão arterial, corte de cabelo, oficinas para conscientização 
da população sobre a preservação do meio ambiente, atividades 
recreativas, roda de leitura e lanche para as crianças. 

Minha cidade eu amo, eu cuido

VIDA - Vivendo Intensamente a 
Dádiva do Amor

Cidade: São Luiz/MA
Líder: Tamirys da Silva Medeiros
Descrição: O projeto mobilizou jovens e adultos em atividades 
sobre a educação ambiental, cidadania, desenvolvimento, e trato 
paisagístico, com ênfase na própria cultura da cidade de São Luís, 
levando-os a conscientização por meio de recreações, pequenas 
palestras, entrega de panfletos e interação com jovens e crianças  
em atividades elaboradas sobre o tema proposto.

Cidade: João Pessoa/PB
Líder: Alexandre Alencar da Costa
Descrição: A segunda edição do projeto ofereceu para 
a comunidade carente da região atendimento médico, 
jurídico e previdenciário, aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia e tipagem sanguínea, palestras sobre 
saúde bucal, aplicação de flúor, distribuição de kits 
odontológicos, corte de cabelo, manicure, recreação 
com crianças e distribuição de cestas básicas. Realizou 
ainda a reforma de um orfanato, com formação  
de uma brinquedoteca, e arrecadou fraldas e massas, 
que beneficiaram um asilo, além de ter promovido  
uma campanha de doação de sangue favorecendo  
o Hemocentro da Paraíba.

Cidade: Parambu/CE
Líder: Daniel Sousa da Silva
Descrição: O projeto ofereceu serviços em diversas áreas para  
a população carente da cidade de Parambu, no Ceará, como palestras, 
atividades recreativas para as crianças, corte de cabelo, orientação 
jurídica, testes de glicemia, atendimento médico, aferição de pressão 
e distribuição de folhetos informativos.

Cidade: João Pessoa/PB
Líder: Alexandre Mendonça da Silva
Descrição: O projeto desenvolvido para a comunidade 
de baixa renda e meninas vítimas de violência dos 
bairros, baixo Róger e na ONG Missão Restauração em 
Jaguaribe, prestou serviços de assistência, saúde, assessoria 
jurídica, educação, estética, recreação e educação para 
crianças, além de serem doadas cestas básicas e trabalhos 
de alvenaria, pintura, reparos elétricos, hidráulicos, 
paisagísticos e de ambientação.

535 150

9101 500

345 200

14150 1.000

12140 200
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Pernambuco

Dia Criança Feliz 2013Conhecendo minha cidade

Diga não a Violência Simbólica

Projeto Mão Amiga

Cidade: Canhotinho/PE
Líder: Emanuel Clementino de Almeida
Descrição: O projeto “dia criança feliz” foi uma ação do projeto 
Barnabé, que visou proporcionar às crianças assistidas da 
instituição um dia especial, divertido, onde todas as atividades 
estiveram voltadas para as crianças, investindo assim, no seu  
bem estar social, físico e espiritual.

Cidade: Garanhuns/PE
Líder: Mariano Alves Junior
Descrição: O projeto promoveu um passeio aos pontos 
turísticos da cidade, proporcionando momentos  
de descontração aos idosos de Garanhuns.  
O passeio terminou com um lanche e um momento  
de evangelização e comunhão.

Cidade: Garanhuns/PE
Líder: Rev. Eudes Ferreira de Oliveira
Descrição: O projeto realizou palestras de conscientização nas escolas publicas e uma caminhada com mais  
de 2.500 distribuições de cartilhas e panfletos sobre o tema Violência Simbólica e Sustentabilidade.

Cidade: Recife/PE
Líder: Adriana Alves Ferreira da Rocha
Descrição: O Projeto Barnabé que já promove a construção  
e desenvolvimento social da criança/adolescente em situação de 
risco, ofereceu para toda comunidade oficinas, palestras educativas 
e atendimentos diversos nas áreas da saúde, estética, jurídica, social, 
artesanato e recreativa. 

Resgatando vidas com a Arte Suave
Cidade: Custódia/PE
Líder: Charley Fabrício de Oliveira
Descrição: O projeto promoveu ações que beneficiaram  
a comunidade carente em diversas áreas. No dia, as pessoas 
contaram com testes de glicemia e medição da pressão 
arterial, aplicação de flúor e orientação de escovação dental, 
apresentação de fantoches e de grupos de coreografia, 
serviço de corte de cabelo e manicure, aconselhamento  
e realização de casamento comunitário, além de  
brincadeiras para as crianças e distribuição de lanches.

898 400

6174 200

13.008 9.000

17 60

11288 1.500
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Esporte é saúde

Dia solidário mais que feliz

Criança valorizada hoje, cidadão 
consciente amanhã

Cidade: São Caetano/PE
Líder: Marcelo Ferreira dos Santos
Descrição: O Projeto realizou um dia de lazer e diversão para mais 
de 150 crianças e adultos da comunidade São Caetano, com diversas 
atividades recreativas, palestras sobre higiene bucal, distribuição  
de soverte, pipoca e algodão doce.

Cidade: Lajeto/PE
Líder: Rosivan Muniz Rios
Descrição: O projeto foi uma iniciativa da Igreja Presbiteriana  
do Brasil em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
que visou promover ações de cidadania por meio de voluntários. 
As ações foram dirigidas a 250 crianças de Lajeado-PE ligadas 
ao ensino público e privado, com a finalidade de socialização 
e integração, com atividades conjuntas que transmitiram 
conhecimentos para a formação cidadã.

Cidade: Garanhus /PE
Líder: Fabiana Maria Corrêa Alves
Descrição: O projeto proporcionou para aproximadamente 270 crianças 
uma manhã agradável e divertida, onde houve o resgate das brincadeiras 
que brincavam nossos pais. Elas perceberam o prazer das brincadeiras 
saudáveis, ao mesmo tempo que aprenderam a respeitar regras e limites.

Sergipe

Acolher
Cidade: Simão Dias/SE
Líder: Tânia Lúcia da Silva Nascimento
Descrição: O projeto proporcionou momentos de lazer, 
alegria e descontração aos idosos, além de promover a 
elevação da auto estima através de uma palestra motivacional.

Rio Grande do Norte
Ação voluntária presbiteriana 
Felipe Camarão

Reino em Ação

Cidade: Macaíba/RN
Líder: Jerlanyo De Moura Bezerra
Descrição: O projeto realizou diversos atendimentos 
para a comunidade nas áreas da saúde, jurídica, social, 
esportes e oficina de artes. 

Cidade: Mossoró/RN
Líder: Samuel Bezerra Ribeiro
Descrição: O projeto promoveu atendimento médico, 
jurídico, odontológico, psicológico, nutricional, corte 
de cabelo, além de doação de sangue, verificação de 
pressão, glicose, aplicação de vacina, cadastramento  
para doação de órgãos e trabalho com crianças.

Pernambuco

150 1.280

473 250

871 200

220 30

13138 600

268 50

Faço o Bem, Vivo essa Ideia
Cidade: Macaíba/RN
Líder: Jerlanyo de Moura Bezerra
Descrição: O projeto foi realizado em parceria com IPMacaíba 
e a Fundação Oikos, que atende a crianças e famílias em 
situação de vulnerabilidade social, por meio de aulas de 
campo sobre biologia, prevenção a acidentes, musicalização, 
grafitagem e recreação para as crianças com brincadeiras e 
banho de piscina, além da entrega de presentes.

879 500
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Goiás
Jardim da cooperação

Happy Day 

Nova Aliança - Revitalização Sammaar é alegria e cidadania

DMV/IPSC

Cidade: Barro Alto/GO
Líder: Valquirio Fernandes Barros Junior
Descrição: O projeto reuniu voluntários de diversas  
áreas, oferecendo atendimentos, como educação  
e conscientização para o trânsito, combate a dengue, 
além de plantio de árvores, exposição de artesanatos  
e telas, Fisioterapeuta, Nutricionista, aferição de pressão, 
aplicação de flúor, bazar, cantinho da leitura, ciclismo, 
ginástica e dança, corte de cabelo, maquiagem, limpeza 
de pele, atividades recreativas, contação de histórias  
e apresentação cultural e musical.

Cidade: Goianésia/GO
Líder: Eudes Raul Gomes da Silva
Descrição:O projeto proporcionou às crianças um tempo 
de lazer, assistência, e diversão com educação social, 
emocional e espiritual, por meio de conto de histórias, 
trabalhos manuais e exercícios práticos com jogos  
de lazer e educativos, fazendo-as refletir sobre a  
sua importância e seu papel em nossa sociedade.

Cidade: Goiania/GO
Líder: João Luís Corrêa Batista
Descrição: “Tratou-se de um projeto de revitalização 
de um espaço físico concedido pela direção da unidade 
escolar para melhor atendimento a crianças e jovens que 
fazem parte do Projeto de Inclusão Tal projeto poderá ser 
ampliado a com esta revitalização e condições de utilização 
desse espaço. Atendimento aos familiares, cursos, cultos  
e palestras foram possíveis a partir dessa ação.“

Cidade: Rubiataba/GO
Líder: Ana Maria Teixeira de Carvalho Silva
Descrição: A SAMMAAR está contextualizada ao lado de um conjunto 
de casas com pessoas em vulnerabilidade social, desta forma,  
o projeto realizou ações para amenizar suas carências com ações  
nas áreas: educacional, cultural, ambiental, assistência social, 
recreativa, entre outras atividades.

Cidade: Jataí/GO
Líder: Marcos Correa
Descrição: O projeto desenvolveu com a comunidade de maior 
vulnerabilidade social palestras sobre economia doméstica e 
empreendedorismo, assistência jurídica, exames e serviços de 
enfermagem, oficinas de artesanato, cabeleireiro, manicure e 
estética. Realizaram também gincana e atividades esportivas entre 
outras ações, como distribuição de cestas básicas para 379 famílias  
e sete mil itens alimentícios. 

Respeite meus cabelos brancos!
Cidade: Caçu/GO
Líder: Hellen C. A. Bittencourt Silva
Descrição: O projeto promoveu um dia diferente no abrigo de 
idosos de Caçu, com atividades recreativas, distribuição de lanches, 
apresentações musicais, uma tarde de beleza e doação de roupas  
e itens de higiene pessoal. 

10216 200

380 800

654 300

9377 1.700

11127 200

50 40 7
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Mato Grosso do SulMato Grosso
Missão Caiuá 2013

Amar o próximo como a ti mesmo

Voluntariado, solidariedade e cidadania em Cuiabá

Dia Feliz com Jesus

Sustentabilidade e Fé

Educação além da fronteira

Congresso de Responsabilidade Social 
de Campo Grande - MS

Missão Caiuá - cuidando do índio

Educação além fronteira 2

Designer Sustentável

Cidade: Dourados/MS
Líder: Clodoaldo Furlan
Descrição: O projeto teve a realização de trabalho e ações 
voluntárias com índios da etnia Kayuá, Guarani, Terena, etc. 
Houve doação de roupas, calçados, livros, brinquedos e 
alimentos. Além de oferecer amor e respeito aos índios.

Cidade: Alta Floresta/MT
Líder: Alexander Alves Melo
Descrição: O projeto realizou na comunidade atendimentos médico, 
odontológico, jurídico, aferição de pressão, testes de glicemia, corte de cabelo, 
distribuição de alimentos, calçados, roupas, brinquedos e sorteio de brindes. 

Cidade: Cuiabá/MT
Líder: Laura Ferreira de Arruda
Descrição: Foram desenvolvidos 11 projetos com a realização de 21 
ações visando atender 5.000 crianças, adolescentes, jovens e adultos 
proporcionando-lhes além da assistência, a oportunidade da integração, 
inclusão e desenvolvimento pleno da cidadania.

Cidade: Varzea Grande/MT
Líder: Vilderly Veras Martins Lopes
Descrição: Projeto realizado desde 2009, proporcionou atividades 
de lazer e de sociabilidade educativa. A programação contou com 
música, teatro, brincadeiras, pula-pula, lanche, pintura artística, palestra 
diversas (higiene bucal, alimentação saudável, prevenção contra as 
drogas), orientação jurídica, entrega de lembrancinhas para as crianças 
e adolescentes, bazar e distribuição de literatura diversas.

Cidade: Cuiaba/MT
Líder: Gislene Rage Curvo
Descrição: A arrecadação promovida pelo projeto, não só beneficiou 
os pacientes atendidos pelo Hospital do Câncer de Cuiabá, como 
também duas outras entidades carentes (uma creche e uma que atende 
portadores do vírus HIV), que receberam doação de alimentos especiais, 
de brinquedos e de bíblias. Os voluntários realizaram ainda o plantio de 
mudas de árvores, que revitalizaram parte da entrada do hospital. 

Descrição: Os projetos Educação Além da Fronteira I e 
II realizados em datas diferentes para atender a grande 
demanda de público, atenderam a população da divisa  
do Brasil com o Paraguai que vivem em condições de 
pobreza e falta de assistência governamental. Contou  
com voluntários profissionais da área de saúde, assistência 
social, bem como recreacionistas, músicos e voluntários 
para trabalhar com as crianças. 

Cidade: Ponta Pora/MS
Líder: Alfredo Luiz Costa Filho

Cidade: Campo Grande/MS
Líder: Alcenair Nobre Costa
Descrição: O projeto visou desenvolver e motivar as 
pessoas da sociedade em geral, ligadas ou não à instituições 
sociais, para a criação de novos projetos de ação social e a 
desenvolver a solidariedade.“

Cidade: Dourados/MS
Líder: Clineu Aparecido Francisco
Descrição: O projeto ofereceu serviços de saúde, 
assistência e brincadeiras junto às crianças da comunidade 
indígena local, foram doados alimentos, kit de higiene 
bucal, tinta para pintura e reforma da comunidade, e 
material pedagógico em geral para brincadeira com as 
crianças, dentre outros atendidas.

Cidade: Ponta Porã/MS
Líder: Francisco Villalba Mongelos

Cidade: Brasilia/DF
Líder: Shirlesio da Cunha
Descrição: O projeto pretende realizar oficina de geração 
de renda utilizando, para isso, a reutilização de materiais 
recicláveis. Além do conhecimento, os participantes poderão 
desfrutar de uma boa amizade, bem como aprender da 
Palavra de Deus como principio real de regra de fé.

Distrito Federal

Foto: Nilson Feijo
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Sementes do futuro - Construindo Laços!

A sua boa ação transforma corações

Saúde para Carapicuiba

Projeto Rocha Comunidade

Alimentando o corpo e coração - 
projeto escola e cidadania

Brinquedos que transformam 

Nossa Missão- Açao entre os Caminhoneiros

Projeto Escolinha Eldorado

Cidade: São Vicente/SP
Líder: Halley Rodrigues
Descrição: Os voluntários visitaram a casa de repouso “Lar Vicentino”, 
apresentando danças de balé e pinturas em telas, com as crianças 
auxiliando os idosos. O projeto promoveu, também, uma caminhada 
no bairro, com distribuição de ipês-amarelos, e, para a comunidade 
em geral, ofereceu consultoria jurídica, aferição de pressão arterial, 
corte de cabelo, massagem terapêutica, artesanato, apresentações de 
dança, música, iatismo, futsal e atividades recreativas para as crianças.

Cidade: Carapicuíba/SP
Líder: Milton Oliveira
Descrição: “O trabalho beneficiou e proporcionou alegria aqueles que 
necessitam de cuidados com a demosntração de respeito e amor ao 
próximo. Foi realizado atendimentos gratuitos como: Aulas de Pillates, 
palestra de orientação com o dentista, aferição de pressão, pintura 
artística, recreação, entre outros.“Cidade: Carapicuíba/SP

Líder: Jubal Goncalves
Descrição: O projeto desenvolveu ações que visavam  
à melhoria na saúde e qualidade de vida dos moradores 
de Carapicuíba, oferecendo medição de pressão arterial  
e glicose gratuitamente.

Cidade: Campinas/SP
Líder: Reilane Elke Nonato de Lima
Descrição: “Realizamos as atividades abaixo com as crianças e 
familiares: Apresentação de um teatro das nossas crianças na abertura 
do evento; Pintura facial; Brincadeiras diversas Futebol Visita dos 
voluntários na comunidade“

Cidade: Cubatão/SP
Líder: Helio Araujo Da Silva
Descrição: O projeto procurou conscientizar os caminhoneiros sobre os 
perigos que eles correm pela falta de tempo para cuidarem da saúde, da 
prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, prostituição infantil, bem 
como sobre o uso de álcool e drogas que tem se tornado comum a esses 
profissionais. No dia, foram realizados aferições arterial, testes de glicemia, 
atendimentos sociais, atendimentos jurídicos, além de palestras  
e distribuição de bíblias.

Cidade: Tatuí/SP
Líder: Fausto Rodrigues Brasil
Descrição: O projeto envolveu a comunidade em diversos 
atendimentos, como exames de glicemia, pressão arterial, 
orientação a dependentes químicos e familiares, bazar, 
manicure, corte de cabelo, teatro e música. 

Cidade: Tatuí/SP
Líder: Valdinéia Rodrigues Xavier
Descrição: O projeto atendeu todos os públicos com 
arrecadação de alimentos para uma entidade assistencial, 
entrega de folhetos preventivos de saúde, aferição de pressão, 
teste de glicemia. Para as crianças conto de histórias bíblicas, 
apresentações de danças, música, pintura de rosto  
e distribuição de doces e guloseimas.

Cidade: Cordeirópolis/SP
Líder: Ariani Ragazzi Gigich
Descrição: “O projeto promoveu o resgatedos moradores 
do bairro ( crianças, adolescentes, adultos e idosos ) por meio 
de atividades recreativas, visando a concientização sobre 
as consequencias da violencia, rompendo com o ciclo da 
violência e apresentando possibilidade de desenvolvimento 
da população atendida como cidadãos.“

São Paulo
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São Paulo
Instituição resgatando valores 
em Campinas

Happy Day amamos 2013

Projeto dia feliz 

Projeto abrace Alvarenga

Aramitan: aqui tem muito trabalho

Ação e reação

Rua do Recreio

Cidade: Campinas/ SP
Líder: Luci Imaculada Zacarias Marques
Descrição: O projeto aconteceu com uma gincana 
beneficente que arrecadou recursos por meio de: bazares, 
venda de lanches e refrigerantes, além de algumas oficinas 
com as crianças assistidas na instituição onde os voluntários 
ajudaram na realização do mesmo. 

Cidade: Osasco/SP
Líder: Andrea Gonçalves Padua Souza
Descrição: Os voluntários do projeto organizaram um dia 
especial para as crianças do Orfanato Amamos, de Osasco, 
com apresentação dos palhaços Patati Patata e da turma 
da Galinha Pintadinha, além de atividades recreativas, com 
oficina de pintura, escultura de balões, muitas brincadeiras  
e um delicioso lanche. 

Cidade: Osasco/SP
Líder: Dilma da Silva de Souza
Descrição: O projeto dia feliz proporcionou um dia 
especial para as crianças da comunidade, oferecendo 
atenção, carinho, dedicação por meio de atividades 
recreativas, distribuição de lanches, teatro, dança, oficinas 
de reciclagem e palestras variadas.

Cidade: São Bernado do Campo/SP
Líder: Bruno Sussumo Yamazaki
Descrição: Em sua 6º edição o projeto realizou uma ação 
social, com efetivação de atividades recreativas e culturais e 
prestação de serviços gratuitos à comunidade de Alvarenga. 
O projeto foi coordenado pela Federação de UMP´s (União de 
Mocidade Presbiteriana) do Presbitério de São Bernardo do 
Campo, e organizou cerca de cento e cinquenta voluntários e 
empresas para prestação de serviços gratuitos à comunidade.

Cidade: Embu Guaçu/SP
Líder: Ebiliane Dos Santos Lima
Descrição: O projeto teve por iniciativa ajudar a ONG Aramitan, 
que atende crianças em contra turno escolar, realizando ação de 
embelezamento do laguinho, que fica dentro da instituição; a pintura  
da sala de línguas, que é utilizada para aulas com as crianças beneficiadas, 
além de revitalização e pintura do novo quarto de voluntários que a ONG 
recebe do mundo inteiro. 

Cidade: Guarulhos/SP
Líder: Gustavo Line de Moraes 
Descrição: Projeto que é realizado há mais de 3 anos, ofereceu 
atendimentos diversos gratuitos para a população, que se 
beneficiaram com serviços médicos (teste glicemia, aferição  
de pressão, exame oftalmológico), corte de cabelo, massagistas, 
podólogos e atividades de recreação.

Cidade: Itatinga/SP
Líder: Andrei de Almeida Barros
Descrição: Com o intuito de aproximar a igreja da comunidade, o projeto 
promoveu um dia voltado para toda a família com diversos serviços 
prestados como corte de cabelo, aferição de pressão, manicure  
e atividades recreativas para as crianças.

Foto: Juliano A. Rodrigues
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Projeto impacto de vidas

Projeto servo Caminhada do bem

Criança Feliz 2013!

Crianças da Ben Bem

Ajude nosso planeta recicle suas 
atitudes

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Mônica Ferreira Queiroz Souza
Descrição: O projeto fez uma mobilização social em prol de famílias carentes do entorno da E.E. Adolfo Casais Monteiro, na zona sul  
de São Paulo, promovendo atendimentos médicos e psicológicos, odontológicos, corte de cabelo, aferição de pressão e teste de diabetes, 
atendimento do CAT - Central de Atendimento ao Trabalhador e da Sabesp. Foram distribuídos 12 000 lanches, sorteadas 600 cestas básicas 
e muitos prêmios, além de recreação com as crianças, evangelização e oração. O dia terminou com show do cantor gospel Marcelo Aguiar. 

Cidade: Poa/SP
Líder: Ana Clélia de Sá
Descrição: O projeto preparou uma festa para os idosos 
carentes, do Lar Mãe Mariana, na cidade de Poá, onde 
aconteceu o Dia da Beleza juntamente com um desfile  
de fantasias. Houve ainda um almoço de confraternização  
e a entrega de doações para a entidade. 

Cidade: Campinas/SP
Líder: Henri Maeda
Descrição: Por meio de caminhada o projeto apresentou mensagens 
contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescente; Incentivaram 
à doação de sangue; e doação de alimentos não perecíveis; Houve 
recreação com crianças.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Bruna Rofrigues Da Silva
Descrição: O projeto proporcionou um dia de alegria, entretenimento 
e educação para as pessoas com necessidades especiais e suas famílias 
através de atividades culturais, pintura facial, contação de histórias, 
momentos de oração, jogos, gincanas e entrega de doações de cestas 
básicas, brinquedos, doces e lanches servidos aos presentes.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Isabel Cristina da Silva
Descrição: A comunidade Benfica foi beneficiada com um dia de 
muita diversão, carinho e atenção. O projeto contou com palestras que 
abordaram temas diversos (violência doméstica, a importância da mulher 
no mercado de trabalho, a conquista ao longo dos anos da igualdade 
na sociedade e filhos), além de brincadeiras, gincanas, pintura de rosto, 
distribuição de lanches, doces e brinquedos para as crianças do bairro.

Cidade: São Bernado do Campo/SP
Líder: Ana de Jesus e Silva Cardoso
Descrição: O projeto organizou diversas oficinas para 
contribuir com a reflexão sobre as atitudes quanto à cultura 
do desperdício e a importância da coleta seletiva por meio 
do reaproveitamento de alimentos, produtos de limpeza 
com receitas caseiras, utilidades domésticas e artesanato, 
contação de história, espaço do brincar, apresentação 
musical, teatral e vídeo.
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Ação e vida na escola

Jogos olímpicos de adoslecentes 
presbiterianos

Projeto educando com a horta escolar

A.B.C. 

Faça um gesto de amor: espalhe alegria, 
doe esperança!

Amigo mais velho

Mão e Coração

Cidade: São Paulo/SP
Líder: José Fernando Do Nascimento
Descrição: Realizado na E.E. “Pedro de Alcântara 
M. Machado”, o projeto promoveu junto aos alunos 
da escola, familiares, amigos e a comunidade da 
região, diversas ações de cidadania, solidariedade, 
responsabilidade social e ambiental, desenvolvidas  
ao longo de um dia especial. Foram realizadas palestras, 
campanha de doação de sangue, atividades recreativas, 
corte de cabelo, apresentação musical, orientação sobre 
higiene bucal, exposição e doação de livros. 

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Jonas Costa de Aquino
Descrição: O projeto realizou um campeonato esportivo 
com jogos para adolescentes, além de palestras, 
apresentação musical e teatral. As provas realizadas foram 
corrida de 100mt, 200mt, 400mt, 800mt, 1500mt, 5000mt, 
salto, arremesso de peso, revezamentos 4x100  
e 4x400, torneio de tênis de mesa e teste bíblico. Também 
foram arrecadados alimentos para serem entregues  
a Associação Beneficente Betsaida.

Cidade: Campinas/SP
Líder: Kamila Michelle Silva
Descrição: “O projeto em conjunto com as crianças 
adquiriram conhecimento. Na prática o contato com a 
terra no preparo dos canteiros e a descoberta de inúmeras 
formas de vida que ali existem e convivem, o encanto com 
as sementes que brotam como mágica, a prática diária 
do cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos, espantar 
formigas, o exercício da paciência e perseverança. Estas 
vivências puderam transformar pequenos. 

Cidade: Campinas/SP
Líder: Ruth Maria De Oliveira
Descrição: O projeto efetuou a captação dos materiais 
através das crianças e familiares. E posteriormente 
confeccionaram brinquedos, utilizando materiais 
recicláveis, a fim de conscientizá-las quanto ao 
reaproveitamento de materiais. De forma a ampliar o 
universo informacional das crianças, no que diz respeito  
à sustentabilidade ambiental.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Alexandre Correa da Costa
Descrição: Os voluntários participaram do projeto arrecadando 
alimentos, roupas, sapatos, fraldas, remédios e brinquedos com  
o intuito de levar esperança às crianças do Núcleo Bolha de Sabão, 
uma entidade que abriga crianças carentes no Brooklin, em São Paulo. 

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Francisco Sergio Lima Batista
Descrição: Os jovens passaram uma tarde de sábado com os 60 
idosos residentes, com momentos de conversa, de jogos de salão 
e roda de música. Colaborando em alguma tarefa simples do dia 
como auxiliar no café da tarde ou condução de um idosos cadeirante 
oferecendo momentos ao ar livre. Os idosos, tiveram uma tarde 
diferente com amigos novos, podendo confraternizar saindo da 
rotina diária da instituição, bem como oferecer uma atenção especial 
aqueles que não recebem visitas cotidianamente

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Priscila Marucci Casareggio
Descrição: O projeto realizou atividades nas diversas casas atendidas 
pela Associação de Capelania Evangélica Hospitalar (na Casa do 
Aconchego, no Hospital do Servidor Público e no Grendacc). Na Casa 
do Aconchego, atenderam crianças e adultos com distribuição de café 
da manhã e almoço, contação de histórias e atividades recreativas, 
com distribuição de brinquedos e algodão doce. No Hospital  
do Servidor Público, desenvolveram artesanato com os pacientes 
psiquiátricos e, no GRENDACC, promoveram o dia do cabelo maluco, 
com distribuição de pipoca e algodão doce. 

São Paulo
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O Classe -A faz o bem Jovens em Ação - FEUMP PSPA

Missão Belém 

O Bem no Jardim Niterói

Mais Ação

Manutenção solidária

Persista, resista, e não desista!

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Gilmar Luiz De Araujo
Descrição: O projeto beneficiou a comunidade do Jardim 
Niterói, em São Paulo, oferecendo um dia repleto de 
atrações musicais, futebol e brincadeiras.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Sheila Amorim Souza
Descrição: O projeto mobilizou uma social para a comunidade onde 
foram oferecidos serviços e palestras na área de saúde, nutrição e 
estética. Também orientações às famílias com dependentes químicos 
e encaminhamentos para as UBS de tratamento. 

Direito para todos
Cidade: Campinas/SP
Líder: Bruno Boris Carlos Croce
Descrição: “Houve orientação jurídica gratuita aos necessitados 
nas mais variadas áreas do Direito (dentre elas, Direito de Família, 
Direito Penal, Direito do Consumidor e Direitos Básicos do Cidadão). 
Desta forma ofertar amparo legal aos que por diversos motivos não 
conseguem sequer chegar a um órgão oficial na busca de informações.“

Cidade: Campinas/SP
Líder: Edson Neris Bahia
Descrição: ”Apoiaram a Aldeias Infantis SOS Brasil na manutenção 
e recuperação de 06 casas lares com troca de lâmpadas, 
conserto de fechaduras, jardinagem dentre outros pequenos 
reparos propiciarão uma melhor qualidade de vida às crianças/
adolescentes sob a nossa responsabididade.“

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Elias Antonio Zadeh Mitre
Descrição: O projeto beneficiou mais uma vez o Centro Social 
Fé e Alegria – Casa de Fraternidade, que atende crianças que 
possuem deficiência mental e física. Na sua oitava edição, os 
voluntários proporcionaram um dia de descontração, levando 
as crianças da entidade para um passeio no Museu do 
Futebol, onde puderam aprender e entender sobre  
a grandiosidade do futebol e da Copa do Mundo.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Thiago Scapulatiello
Descrição: O projeto promoveu um show para a 
comunidade com várias apresentações musicais, barracas 
com diversos produtos e recreação para as crianças,  
além da distribuição de lanches e doces. 

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Karine Andrade da Rocha
Descrição: O projeto desenvolveu ações para a comunidade com 
voluntários de diversas áreas de atendimento como saúde, estética, 
meio ambiente, educação, social, jurídica e recreação para as crianças 
com pintura no rosto, escultura de balões, brinquedos infláveis, 
piscina de bolinha e distribuição de algodão doce e pipoca. 

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Taisa Corso Manoel 
Descrição: A ação proporcionou aos idosos, ex-moradores 
de rua, da casa Missão Belém, momentos de acolhimento 
e interação. Os voluntários ouviram suas histórias e 
promoveram um momento de entretenimento com bingo 
e lanche. Foram entregues também doações de alimentos, 
produtos de higiene e roupas para os idosos.

Foto: Bywally - Allison de Carvalho
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Colorindo nosso lar

Transformar - oficina de papel.

Cidade: Campinas/SP
Líder: Adriana Lima de Oliveira
Descrição: “Ocorreu a interação entre as crianças/ adolescentes e 
voluntarios; Participaram de atividades que foram realizadas em prol  
da melhoria do ambiente; Proporcionaram para a criança/adolescente 
um momento educativo onde aprende-se a valorizar e cuidar de seu 
próprio espaço. Criaram vínculos de amizade entre crianças/adolescentes 
e os voluntarios que estiverem participando deste Projeto.“

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Gislaine Nascimento da Silva Perez
Descrição: O projeto possibilitou aos participantes reutilizar revistas 
velhas em matéria prima utilizada na criação de bijuterias, além de 
receberem orientação em como reaproveitar resíduos domésticos 
e a conscientização nas mudanças de hábitos e costumes para a 
preservação do meio ambiente. O lixo foi transformado em produto 
cultural gerador de benefícios ambientais, econômicos e sociais. 

Aquarela em favor da diversão

Projeto Semear

Brincalhança

Cidade: Campinas/SP
Líder: Sarah de Abreu Costa
Descrição: “Foi realizado oficina para divulgação da 
ação, e do funcionamento da entidade, com videos e 
apresentações. Os voluntários vivenciaram um pouco  
da realidade dos alunos do projeto Primeiros Passos Judô 
através de exercícios que fazem parte do treino de nossos 
alunos. Assistiram uma apresentação dos atletas de Judô, 
pintaram o parque e tiveram momentos de interação com 
alguns de nosso na parte de recreação.“

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Johnny Buarque Pires
Descrição: Projeto voltado para promoção do bem  
e alegria das crianças em tratamento, das casas Hope 
e AACC, e que ofereceu momentos de descontração 
com cânticos, contação de histórias, trabalho manual, 
brincadeiras e um saboroso lanche.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Antonia Ferreira Lopes da Silva
Descrição: O projeto voltado para a comunidade realizou um show 
no clube Escola Gerdy Gomes com palhaços, bandas musicais, teatro, 
cinema 3D, além de oficinas e brincadeiras dirigidas para as crianças, 
distribuição de lanches, doces e ofereceu na fabrica de chocolate uma 
oficina com a distribuição de chocolates e brindes.

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Paulo Mastro Pietro
Descrição: O projeto foi realizado no bairro de 
Guaianases, em uma região carente da Zona Leste de São 
Paulo. Os voluntários ofereceram orientações jurídicas, 
oficinas de artesanato, corte de cabelo, orientações de 
profissionais da saúde (fonoaudiologia, neurologista, 
massoterapia e nutricionista), testes de glicemia e pressão 
arterial, pintura de rosto, contção de história, músicas, 
apresentação teatral e aconselhamento familiar. 

São Paulo
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V Caxambu fazendo o Bem

Jequitigammon

Acampamento solidário

Brincando de ser cientista

Mocidade em ação

II CEPKENZIE SOCIAL

Cidade: Araçuai/MG
Líder: Alysson Massote Carvalho
Descrição: O projeto trabalhou com alunos  
a responsabilidade social por meio de ações sociais 
integradas, que beneficiaram, principalmente,  
a Comunidade Quilombola do Baú e a Tribo indígena 
Pataxó Pankararusendo. Os alunos arrecadaram 250 
cestas básicas que foram entregues nestas comunidades.

Cidade: Lavras/MG
Líder: Paulo Roberto do Amaral
Descrição: O projeto realizou um dia marcante e 
inesquecível de socialização em um sítio com toda 
infraestrutura para proporcionar as crianças que não tem 
essa acessibilidade, atividades de lazer, recreação, esportes, 
cultura e uma alimentação saudável. Também cerca de 500 
kg alimentos foram distribuídos para as mais carentes.

Cidade: Uberaba/MG
Líder: Bianca Borges Ferreira
Descrição: O projeto inseriu o ensino de química na comunidade 
“Fabricio” em Uberaba - MG, as experiências foram realizadas com 
intuito de levar a aprendizagem da forma mais descontraída possível. 
Houve experiências e no final uma exposição foi realizada para que cada 
participante conheça os trabalhos realizados pelos pequenos cientistas. 
O projeto buscou fornecer um incentivo maior a cerca da ciência. Com 
isso qualquer conhecimento passado torna-se necessário em algum 
momento, mesmo sendo ele aparentemente fora da realidade.

Cidade: Uberaba/MG
Líder: Raphael de Oliveira Simões
Descrição: O projeto ofereceu uma programação especial para  
os moradores da região, com palestras, orientações na área da saúde 
(higiene bucal, testes de glicemia, aferição de pressão), campeonato 
esportivo, distribuição de alimentos, atividades recreativas  
e apresentação musical.

Cidade: Três Corações/MG
Líder: José Francelino Batista Filho
Descrição: O projeto arrecadou doações de alimentos e roupas, além 
de oferecer atividades culturais, orientação jurídica e saúde, palestra 
antidrogas, aferição de pressão, teste de glicemia, corte de cabelo, 
conto de história, pintura de rosto e brinquedos para as crianças em 
situação de risco da Casa Lar. 

Cidade: Caxambu MG
Líder: Rev. Carlos Alberto Dias
Descrição: O projeto está na sua 5º edição atendendo a população através de ações sociais realizadas por 
meio de várias oficinas nas áreas da saúde, jurídico, educação, social, meio ambiente, esportes, espiritual  
e cultural com apresentações de danças e teatro, além de histórias infantis e brinquedos pra crianças.

Minas Gerais

525 50

425 2.500

13650 7.000

26 20

9520 3.000

8107 300
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Minas Gerais

Amarelinha
Cidade: Uberlândia/MG
Líder: Edson Teodoro Padilha
Descrição: O projeto foi realizado na escola municipal Maria 
Lourencina Palmério, com crianças e jovens adolescentes e visou 
humanizar com animação, dando prazer aos alunos da escola entre 
desenhos e cores através das pinturas sobre o chão na escola, 
motivou os interesses didáticos dos alunos onde por brincadeiras 
podemos levar o aprendizado

MusicArte 
Cidade: Uberaba/MG
Líder: Thaís Silva Santos
Descrição: O projeto transmitiu às crianças o conhecimento da 
iniciação musical. Foram desenvolvidos ritmos musicais, conhecimento 
básico de flauta- doce, confecção de instrumentos de percussão, 
atividades recreativas que proporcionaram às crianças a vontade de 
aperfeiçoamento na música. Com intuito de desenvolver os sentidos 
da audição, tato, e visual, além da parte interativa, criativa, espiritual, 
intelectual e musical, que são essenciais para a formação infantil.

Alimento para quem tem fome

Gentileza no trânsito faz bem 

Um dia pra nunca esquecer

Cidade: Uberlândia/MG
Líder: Willian Barbosa Ferreira
Descrição: Foram entregues 50 Cestas Básicas para 
famílias previamente cadastradas em suas residências, 
conversamos com os responsáveis e famílias. Efetuamos 
orações com as mesmas. Também foi entregue 01 Novo 
Testamento a cada Família. Os voluntários auxiliaram na 
montagem das cestas e distribuição que aconteceu na 
Igreja Presbiteriana de Uberaba. 

Cidade: Belo Horizonte/MG
Líder: Afonso Celso de Oliveira
Descrição: O projeto distribuirá cartilhas educativas 
sobre a educação no Trânsito, em trinta cruzamentos 
estratégicos de Belo Horizonte, previamente escolhidos 
por critérios técnicos já estabelecidos pela engenharia de 
transito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, BH 
Trans. Sendo este um incentivo a promoção de atitudes 
saudáveis e fraternais no trânsito.

Cidade: Serra do Salitre/MG
Líder: Decarla Gonçalves De Menezes
Descrição: Realizou um passeio com os alunos da APAE 
da Serra do Salitre no sítio do Barnabé, em ocasião da 
semana da criança excepcional, proporcionando, àqueles 
alunos, um dia inesquecível em contato com a natureza, 
com muitas atividades e brincadeiras.

Como anda a sua saúde?
Cidade: Uberaba/MG
Líder: Mariana Barreto Marini
Descrição: Objetivando criar uma cultura de saúde e autocuidado, o 
projeto proporcionou aos beneficiários meios de rastreamento básico 
das principais doenças consideradas crônicas e silenciosas, como 
Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes, Dislipidemia, Obesidade por 
meio de triagem, levantamento de histórico alimentar, aferição de 
pressão arterial, glucoteste, antropometria e orientação, 

Orientações jurídicas
Cidade: Uberaba/MG
Líder: Gisllene Olinda Martins Vieira
Descrição: O projeto visou esclarecer a população 
interessada sobre seus direitos, e à maneira de exercê–los. 
Assim sendo, os voluntários advogados e estudantes 
de direito prestavam as informações necessárias e 
encaminharam aos setores públicos envolvidos, com a 
orientação sobre documentos. Foi muito gratificante para 
todos os voluntários poder ajudar as pessoas a entender 
melhor os seus direitos, e desta forma, buscar orientação 
para a busca da reparação dos danos, e evitar novas lesões.

220 30

317 300

413 400

134 250

267 100.000

040 100

211 40
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Parcerias Externas
Semana esportiva

Ensinando para vida

Brincando e ensinando!

Transforma Mutum

Doe o que você tem de melhor

Cidade: Contagem/MG
Líder: Elian Garcia de Lima
Descrição: O projeto promoveu uma semana bastante agitada e 
divertida para os beneficiários do Centro de Referência Cristã, onde 
foram realizadas diversas atividades, como: gincana, campeonato  
de futebol, palestras e oficina de geração de renda com garrafas pet. 

Cidade: Governador Valadares/MG
Líder: Jailson Jesus dos Santos 
Descrição: O projeto promoveu atividades sócio 
recreativas, culturais, palestras, encontro da terceira idade, 
orientação de higiene Bucal, corte de cabelo, dentre outras 
ações realizadas com a comunidade Santos Dumont, 
creche pequeno cidadão e 6ª IPB de Governador Valadares.

Cidade: Uberaba/MG
Líder: Thais de Oliveira simões 
Descrição: O projeto ensinou as crianças histórias da bíblia, por meio 
de recreação e brincadeiras educativas e criativas. Mostramos valores 
morais e exercitamos a criatividade nos trabalhos manuais.  
E aos voluntários a proporcionou a oportunidade de oferecer as 
crianças da comunidade em Uberaba momentos de prazer e alegria.

Cidade: Mutum/MG
Líder: Welington Alves dos Santos
Descrição: O projeto ofereceu à comunidade diversas 
ações na área de assistência e saúde, sendo beneficiada 
com palestras sobre saúde em geral, orientação de 
higiene bucal, orientação jurídica, campeonato esportivo, 
bazar beneficente, corte de cabelo, atividades recreativas, 
finalizando com uma caminhada. 

Cidade: Uberaba/MG
Líder: Aline matos Chagas
Descrição: O projeto, que acontece pela segunda vez, 
leva à conscientização das pessoas e a um despertar para 
a necessidade da doação de sangue e cadastro de medula 
óssea. Realizamos doações de sangue e cada bolsa de 
sangue doada ajudou até 4 pessoas. Houve participação 
de acadêmicos do curso de Medicina, Biomedicina e 
Enfermagem da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro (UFTM), participantes da Liga de Hematologia, 
que destacaram a importância da doação de medula 
óssea e como são feitos o cadastro e a doação.

Corte de cabelo gratuito
Cidade: Uberaba/MG
Líder: Cristina Borges
Descrição: Em sua segunda edição, a escola de 
cabeleireiro participa desse projeto, atendendo à 
comunidade do bairro de Fabrício, em Uberaba - MG. 
Esse projeto é importante no que tange o exercício  
da prática da cidadania e pratica cristã.

Literatura, brincadeiras cantadas 
e contação de histórias 

Cidade: Uberaba/MG
Líder: Shâmara Lopez Arantes Ribeiro
Descrição: Com o objetivo de incentivar e despertar o interesse 
pela leitura, o projeto realizado com crianças e pré-adolescentes 
distribuiu 100 livros de histórias bíblicas e 200 de histórias com 
fundo moral, além de contação de duas histórias bíblicas com  
a inteiração das crianças e musicalização.

8510 600

134 300

595 1.000

243 120

39 70

39 70

610 100
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Espírito Santo

Dia da alegria

Dia da alegria

Manhã de alegria

Semear
Cidade: São Mateus/ES
Líder: Silma Alves Martins Nacimento
Descrição: O Projeto foi desenvolvido em dois dias beneficiando  
as instituições do Lar do Idoso, Hospital Roberto Silvares e Casa Lar, 
com doações, atividades recreativas e diversas oficinas visando  
à socialização e valorização das crianças e idosos atendidos. 

Cidade: Serra/ES
Líder: Cícero Cesar Vieira da Silva
Descrição: Os voluntários do projeto realizaram apresentação 
musical, teatral, orientação sobre higiene bucal, teste de glicemia, 
aferição de pressão, cortes de cabelo, distribuição de alimentos  
e atividades priorizando as crianças com conto de história e diversão. 

Cidade: Vila Velha/ES
Líder: Cleitane Ferreira da Silva 
Descrição: O Projeto realizou um dia de lazer e diversão para cerca de 100 crianças com teatro, atividades recreativas,  
corte de cabelo infantil, lanches e guloseimas.

Cidade: Marataízes/ES
Líder: Ricardo Matoso de Carvalho
Descrição: Projeto foi realizado em um bairro atualmente 
tomado pelo crack, e promoveu ações na área da 
saúde e assistência, com atendimentos odontológicos, 
fonoaudiólogos, medição de glicemia e pressão arterial, 
além de cortes de cabelo, atividades esportivas, dinâmicas 
para crianças, artesanato e contação de histórias Bíblicas 
e de moral.

1.000100 8

69 250 6

328 100

866 500
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Rio de Janeiro
Parcerias Externas

Falando sobre drogas

Fazer o bem faz bem

Congresso de responsabilidade 
social em Mesquita - RJ

Festa 07 de setembro
aniversário do INPAR

Mãos com paixão

Cidade: São Gonçalo/RJ
Líder: João Luiz Vieira 
Descrição: O projeto está na sua terceira edição e realizou, além 
da caminhada tradicional de conscientização sobre a dependência 
química e os problemas relacionados às drogas, ofereceu palestras 
com profissionais especializados.

Cidade: Mesquita/RJ
Líder: Clovis Renato Silva da Costa 
Descrição: O projeto realizou atendimentos e orientações 
diversas à comunidade, oferecendo doações de roupas, 
corte de cabelo, teste de glicose, aferição de pressão, 
orientações jurídicas, palestras e recreação.

Cidade: Mesquita/RJ
Líder: Luiz Carlos dos Santos 
Descrição: O Congresso de Responsabilidade Social 
realizado em Mesquita, no Rio de Janeiro, foi um dos  
três congressos promovidos pelo Conselho de Assistência 
Social da IPB, visando o desenvolvimento e a motivação 
das pessoas da sociedade em geral, ligadas ou não  
a instituições sociais, para a criação de novos projetos  
de ação social e a promoção da solidariedade.

Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Líder: Flávia Tavares do Nascimento 
Descrição: O INPAR recebeu cerca de 3.500 pessoas 
para comemorar o seu aniversário de 103 anos em uma 
grande festa que oportunizou a divulgação das ações 
sociais realizadas. Contou com a apresentação das 
crianças e adolescentes atendidos nos projetos, cantores 
gospel, torneio de futebol e barracas com diversas opções 
de produtos para angariar fundos para os projetos 
desenvolvidos na comunidade.

Cidade: Rio de Janeiro/RJ
Líder: Luzia Maria Correa da Costa Beal 
Descrição: De forma a incentivar e consolidar o sentimento de amor 
e respeito ao próximo, o projeto ofereceu diversas atividades que 
puderam integrar ainda mais a comunidade do entorno do INPAR, que 
participaram de brincadeiras, oficinas de artesanato, pintura, reciclagem, 
Jiu-jítsu, oficinas de instrumentos musicais e de jogos educativos. 

Projeto Festa 07 de setembro - Aniversário do INPAR

1136 150

1200 1.500

570 5.000

564 350

557 300

51



Pa
rc

er
ia

s 
Ex

te
rn

as

Apoiadores do Bem
18º BATALHÃO DA PM, 2ª IPB DE RUBIATABA, 41º BATALHÃO INFANTARIA MOTORIZADA - EXÉRCITO 
BRASILEIRO, A. I. B. INTERNACIONAL, ABAETÉ LIVRARIA E PAPELARIA, ACÁCIO ESPORTES RADICAIS, 
ACONCHEGO ENXOVAIS, AÇOUGUE DO MARCIANO, ADVOCACIA DIOGO MANHAS MORETTI, 
ADVOCACIA RENATA PAIVA, ADVOGADOS ASSOCIADOS MARÍLIA DE OLIVEIRA, AGROPECUÁRIA 
FORMOSO, ÁGUA PARANÁ, AGUA PURISSIMA, ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS BOM SABOR, AMAVITA 
ALIMENTOS, AMITY COSMÉTICOS, ANDERGRAF, APAE DE SERRA DO SALITRE, APAS - ASSOCIAÇÃO 
PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL REV. ELCYAS ALVES DE MELLO, APCD - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE 
CIRURGIÕES DENTISTAS, APOIO PONTUAL LOCADORA E TURISMO RECEPTIVO, ARCO ÍRIS SERVIÇOS 
GRÁFICOS EM GERAL, ARMARINHO CABRAL, ARTE PÉ, AS MED, ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE 
NAZARÉ DA MATA (AMUNAM), ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS E ADVOGADAS DO TRIÂNGULO 
MINEIRO (AATM), ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PONTALZINHO, ASSOCIAÇÃO DIABETES JUVENIL 
(ADJ), ASSOCIAÇÃO DOS PARCEIROS DA ARTE CULTURAL DE BARRO ALTO, ASSOCIAÇÃO QUIÁLTERAS 
CULTURAIS-A.Q.C., ATACADÃO DO 10, ATACADÃO FESTA, AUGUSTO RESTAURANTE, AUTO ESCOLA 
ATUANTE, AUTO ESCOLA FRANÇA, AUTO PEÇAS GUANABARA, AVON, BALCÃO DE JUSTIÇA E 
CIDADANIA, BANDA DA ESA, BAR DO BIU, BAR DO ZÉ, BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE JATAÍ, 
BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE JATAÍ, BAUDUCCO, BEL PRESENTES, BELLA DONNA, 
BHTRANS, BIGAS ESTACIONAMENTOS, BIGUAUTO PEÇAS, BOM SABOR, BOZÓ FESTAS, BUFFET ROCHA E 
LIMA, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMACÃ, CANTINA BIAGGIO, CAPRIATA FESTAS, 
CARAJÁS HOME CENTER, CASA RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CAT, CATIVA AGROPECUÁRIA, 
CAVERNA BUGRE, CEEP, CENTRAL AUTOMOTIVO, CENTRO AUTOMOTIVO CAXAMBU, CENTRO DE 
REFERÊNCIA JÚLIO BRITO, CEP - CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO, CESARI TRANSPORTADORA, 
CET, CHURRASCARIA O COSTELÃO, CIAVE, CIEN-CENTRO INTEGRADO DE ENFERMAGEM DE CUBATÃO;, 
CIMPOR, CLABE BRASIL CONSTRUTORA, CLARO MAIS, COLÉGIO CERTUS, COLÉGIO ESTADUAL 
GUARACIABA AUGUSTA DA SILVA, COLÉGIO MUNICIPAL LUIZ DOURADO DE JACOBINA, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PAPÉIS ZONA LESTE, COMUNIDADE CRISTÃ VIDA PLENA, CONEC, CONFEITEIRO 
EDILMAR, CONGREGAÇÃO PRESBITERIANA MUNIZ FALCÃO, COPASA-MG, CORINGA, CRISTAL VIDROS, 
CYBER MANIA LAN HOUSE, D E D CONFECÇÕES CAMACÃ, DALLY SPORTS, DANIELA CONTABILIDADE 
METALURGICOS, DEL MORO SUPERMERCADOS, DETRAN BARRO ALTO, DIMAS AUTOMÓVEIS, DISBEB 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RUÍVO, DOADORES DA ALEGRIA, DOCEIRA 
MILLA MEL, DOCES DUTACHO, DOUGLAS SAKATAUSKAS FILMES E FOTOGRAFIAS, DP 
TRANSPORTADORA, DROGASIL, EDITORA GLOBAL, ELCLIN, EMEF RAPOSO TAVARES, EMEF RITA DE 
JESUS, EMPRESA DE ONIBUS TRANSLIDER, EMPRESA DE ÔNIBUS VICAMPE, EMPRESA DE TURISMO 
NUNES., EMPRESA JUNIOR FMT, ENFERMEIRA JOICE, ESCOLA ALICERCE DO SABER, ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL BRINQUEDUK, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VIVA A VIDA, ESCOLA DE 
ENFERMAGEM SÃO BERNARDO, ESCOLA PRESBITERIANA DE ALTA FLORESTA, ESCOLA TÉCNICA DE 
ENFERMAGEM CENP, ESCRITÓRIO DE ADVOCÁCIA DRA. ANA MARIA DE FARIA LOPES, ESCRITÓRIO DE 
CONTABILIDADE PAULO GUEDES, ESTADO DE MINAS GERAIS, ESTÚDIOS ANDRE DE ARAUJO, EZIÉLIO 
SHOW, FÁBIO SOM, FABRICA DE BEBIDAS VIEIRA ROSSI, FÁBRICA DE SORRISOS, FACILAR COMERCIO 
DE MÓVEIS, FACULDADE PRESBITERIANA AUGUSTO GALVÃO, FARMÁCIA AMERICANA, FARMÁCIA 
NACIONAL, FARMÁCIA RONDAFAR, FARMÁCIAS TRAJANO, FARMÁCIAS VICOFARMA, FERBASA, 
FERMAI, FERRAGISTA BRASIL, FEST PARK, FÓIA, FORMULA CLEAN LAVANDERIA, FOTOGRÁFO WALLY, 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACÃ, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE TATUÍ, GIDEÕES 
INTERNACIONAIS, GIGI PEREZ, GRÁFICA ADAPRINT, GRÁFICA ATHANÁSIO, GRÁFICA ELDORADO, 
GRÁFICA FALCÃO, GRIFFE DO BOLO, GRUPO COMERCIAL SILVA, GRUPO SIMÔNICA, GUARDA 
MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, HAPIKDO SYSTEM METALURGICOS, HELP MACHINE, HEMOCENTRO 
MOSSORÓ, HIDRAUCANA, HOSPITAL PRESBITERIANO DR. GORDON, HOTEL CAXAMBU, HOTEL LOPES 
PLAZA, HOTEL UNIÃO, IBEL- INSTITUTO BIBLICO EDUARDO LANE, IDEALE FESTAS, IGREJA 
PRESBITERIANA CENTRAL DE CARUARU, IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL DE MOSSORÓ, IGREJA 
PRESBITERIANA CENTRAL DO BRASIL, IGREJA PRESBITERIANA DA GRANJA VIANA, IGREJA 
PRESBITERIANA DA REDENÇÃO EM JACOBINA, IGREJA PRESBITERIANA DE GUARUJÁ, IGREJA 
PRESBITERIANA DE LAJEDO, IGREJA PRESBITERIANA DE MACAÍBA, IGREJA PRESBITERIANA DE PORTO 
CANOA, IGREJA PRESBITERIANA DE SERRA DO SALITRE, IGREJA PRESBITERIANA DE VICENTE DE 
CARVALHO, IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM PORTO NACIONAL, IGREJA PRESBITERIANA JARDIM 
DE ORAÇÃO DE SANTOS, IGREJA PRESBITERIANA ROCHA ETERNA, IGREJAS PRESBITERIANAS DO RIO 
DE JANEIRO, II IGREJA PRESBITERIANA DE CARUARU, IMPACTO PUBLICIDADE, INOVARE PISOS E 
REVESTIMENTOS , INPAR, INSTITUTO PRESBITERIANO REV. LUIZ DE FRANÇA, IPANEMA, IRMÃOS 
GAZARINE, ITA JÓIAS, ITAPLAST EMBALAGENS E ARTIGOS DE PAPELARIA, JD FOTOGRAFIAS, JMF, 
JPLAST - COMERCIO DE ESPUMAS E COUROS, JULIO SIMOES LOGISTICA, JUST TV, JUVENTUDE 
PROGRESSISTA - PARTIDO PROGRESSISTA DE SÃO PAULO, KAZA SUSHI, KIAM, LABORATÓRIO DE 
ANÁLISE CLINICA CAVALCANTI ORSI, LANE VASCONCELOS FOTOGRAFA, LHAN INFORMÁTICA, LOJA 
MAIS FESTAS, LOJA NOVA OPÇÃO, LOJA RICCI, LOJA YAMAHA TATUÍ, LOJAS GEOCOMERCIAL, LS 
LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM, MAGOSAN CONSTRUTORA, MAI-ART PRODUÇÕES, MANANCIAL 
CONTABIL, MANOEL, MARCIA BOLOS DELICIOSOS, MARINGÁ EVENTOS, MARTINS LUCENA - 
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, MAZINHO, MEDIÇÕES BENVENUTTI, MEMBROS DA IGREJA DO 
EVANGELHO QUADRANGULAR JARDIM PAULISTA, MERCADINHO BETEL, MEU BAIRRO SOLIDÁRIO, 
MISSÃO CENA, MONTEIRO PLÁSTICOS - MATERIAL PARA ESTOFADOS, MÓVEIS ESTRELA, MR FESTAS, 
MULTIPRODUTEC, MUSEU DO FUTEBOL, MVD EVENTOS, NANCYD PRODUTOS DE LIMPEZA, NORTEL 
ELETRICIDADE, O PONTO DO CROCHÊ, OAB JATAÍ, OFICINAS CHAUSSÊ, OITOS EVENTOS E DECORAÇÃO 
EM BALÕES, ÓTICA POPULAR, ÓTICA PRISMA, PADARIA AMOR À VIDA, PADARIA CARISMA, PADARIA 
DA CLÁUDIA, PADARIA GABI, PADARIA GODERE, PADARIA GRAN ROYALLE, PADARIA TRÊS NETINHOS, 
PADARIA VICTÓRIA, PADARIA VITÓRIA, PADARIAS DA REGIÃO, PADARIAS LOCAIS (TODAS), PÁLACE 
HOTEL, PANIFICADORA ALTERNATIVA, PANIFICADORA CANELAS, PÃO DE MEL, PÃO DE QUEIJO 
ESTRELA, PAPEL & CIA, PAPELARIA CENTRAL, PAPELARIA COLMÉIA, PARQUE MUNICIPAL DOM JOSÉ, 
PASSO ATIVO ENGENHARIA, PENALUX ILUMINAÇÃO, PERFIL ENGENHARIA CIVIL, PIZZARIA DO GUI, 
PIZZARIA MANIA, POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POSTO ALDO LOCATELLI, POSTO 
AUTO CENTER, POSTO GUANABARA, POSTO SAID, PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMACÃ, PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JOÃO DOURADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
CAETANO, PREVMETRA, PRODUTOS DA FAZENDA, PRODUTOS DA ROÇA, PROJETO SOU FELIZ, 
QUALYVINIL, QUITANDA DO ZÉ EDSON, R.GOMES - MÓVEIS PROJETADOS, RÁDIO CLUBE RIO DO OURO, 
RADIO NAZA FM, RAIZEN, RAY, RC PERFURAÇÕES DE POÇOS, REDE POSTOS BARBOSA, REDEBRAS, 
RESTAURANTE NONNA KONKA, RESTAURANTE SUCESSO MINEIRO, ROBSON VEICULOS, ROTARY CLUB 
DE SÃO PAULO, ROYAL LIFE, SABESP, SABOR DA TERRA, SACOLÃO DO PONTALZINHO, SAF: SOCIDADE 
AUXILIADORA FEMININA DE SERRA DO SALITRE, SALAO NEW FACE, SALÃO ROSE, SAMU, SANASA, 
SANDRA CABELEIREIRA, SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO, SAR 5, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE 
CUBATÃO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PREFEITURA DE PATROCINIO, SECRETARIA DE AGRICULTURA 
PREFEITURA DE PATROCINIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ DA MATA, SECRETARIA DE 
ESPORTES DE CUBATÃO, SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE 
SAÚDE DE CUBATÃO, SECRETARIA DO DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E 
LAZER, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, SELARIA PRADENSE, SENAC, SENAI, SERRALHERIA POPULAR, SESC, SESI, SILCAR VEÍCULOS, 
SINDICATO DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, SOCIEDADES MATERNAIS, SORRIDENT´S, SUELI 
CABELEIREIRA, SUL NATIVA GOURMET, SUPER SACOLÃO HESTIVEL, SUPERMERCADO ARCO ÍRIS, 
SUPERMERCADO CARISMA, SUPERMERCADO CARROSSEL, SUPERMERCADO DALL POZZO, 
SUPERMERCADO ELDORADO, SUPERMERCADO G.F, SUPERMERCADO GALASSI, SUPERMERCADO 
GOODBOM, SUPERMERCADO SOARES MENDONÇA, SUPERMERCADO SUPERPÃO, SUPERMERCADOS 
SERVE BEM, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE LAPA, TALITA VM, TAO ENGENHARIA, TATU 
AUTOMÓVEIS, TELECARGO ENCOMENDAS EXPRESSAS, TERCABO COMÉRCIO DE CINTAS E CABOS DE 
AÇO, TERUYA, TINTAS PIG, TONY MAR, TRANSMERLO, TRANSPORTADORA MONTE SIÃO, UBERCENTER 
OFICINA MECÂNICA, UIL SORVETERIA E LANCHOENETE, UMP-UNIAO DE MOCIDADE PRESBITERIANA 
DE SERRA DO SALITRE, UNIBRASIL, UNICID, UNICSUL, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SERGIO 
AROUCA - PARIPE, UNIMED DE LAURO DE FREITAS, UNIMED, UNIODONTO, UNIRG, UNIVERSIDADE SÃO 
FRANSCISCO, URUBUPUNGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, V IGREJA PRESBITERIANA DE CARUARU, 
VIDROAC, VIPAC, VIRA E MEXE, VOLTZ, VOZ DO PROGRESSO, WB VÍDEO E ÁUDIO, WKS-REPAROS E 
MANUTENÇÕES LTDA-ME, ZUK FIE CONSTRUTORA.

Paraná

Rio Grande do Sul
Ação Social em Cachoeira do Sul

Ação Jovem

Ação, amor e esperança!

Espaço Kids III

Ação Jovem 2

Cidade: Cachoeira do Sul/RS
Líder: Wanderson Gonçalves Fuly
Descrição: Realizado na E.E. Dr. David Fontoura Barcelos, promoveu 
junto a comunidade da região atendimento médico e odontológico, 
palestras sócio educativas, atividades recreativas, corte de cabelo  
e manicure, orientação jurídica, bazar beneficente, oficinas diversas, 
doação de livros e distribuição de lanche aos presentes.

Cidade: Castro/PR
Líder: Larissa Benvenutti
Descrição: Atendeu a população carente do bairro com exames de aferição 
de pressão, glicose, orientação de nutricionista, escovação de dentes, cortes 
de cabelo, manicure, plantio de árvores, bazar, evangelização, recreação  
e palestras sobre higiene, drogas e meio ambiente.

Cidade: Guarapuava/PR
Líder: Jessika Martins dos Santos
Descrição: Os moradores do bairro Morro Alto foram beneficiados 
com atendimentos na área da saúde, atendimentos no Hemocentro 
(tipagem sanguínea, cadastro de medula óssea e doação de sangue), 
cabeleireiros, recreação infantil e distribuição de lanche para a todos.

Cidade: Curitiba/PR
Líder: Beatriz de Carvalho Dias Maynardes Cardoso
Descrição: Na sua 3ª edição, o projeto promoveu a criação de um 
espaço para atender às crianças da comunidade e, contando com 
capacitação da liderança local e de todos os voluntários sobre  
o trabalho com crianças, a reforma e decoração de um espaço  
de atividades e a realização de atividades recreativas com as crianças, 
com contação de histórias, brincadeiras, lanches e cultivo da horta. 

Cidade: Castro/PR
Líder: Flávia Benvenutti
Descrição: O projeto atendeu a população carente da região, 
divididos os voluntários em equipes realizando Bazar, Corte de cabelo, 
Higiene Bucal, Evangelização, Exames (aferição de pressão, glicose), 
Manicure, Nutricionista, Plantio de árvores, Palestras sobre Higiene, 
Drogas e Meio Ambiente, além de recreação com as crianças.
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Não é a responsabilidade do peso de um nome, 
mas a credibilidade de um nome de peso

Agência Júnior de Comunicação

Ouvimos que seria uma grande   
responsabilidade levar o nome do 

Mackenzie, mas sabíamos que antes de 
levar este nome teríamos que ser levados 

por ele. Então, primeiro conseguimos 
clientes, projetos e parcerias, para 

depois conquistarmos prêmios 
regionais e nacionais. Se o nome era 

um peso, deixamos mais leve, 
dando credibilidade e 

reconhecimento a ele.
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MACKENZIE VOLUNTÁRIO 2013
EDIÇÃO ESPECIAL 10 ANOS Apresentação

Quanto vale o voluntariado? Na tentativa 
de responder essa pergunta as Nações Unidas, 
através do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), tem buscado alternativas 
para tal mensuração. Várias propostas e iniciativas 
tem sido, desde então, divulgadas e discutidas, 
sem, contudo, chegar a parâmetros conclusivos. 
No entanto, certos números chamam a atenção 
e balizam essa valoração. Por exemplo, pesquisa 
desenvolvida sobre doações, voluntariado e conduta 
participativa em 2007 no Canadá apontou que 
foram realizadas 2.1 bilhões de horas trabalhadas 
em voluntariado; nos Estados Unidos, em 2004,  
o Bureau of Labor Statistics of the Department  
of Labor indicou que 62.8 milhões de pessoas 
haviam se voluntariado nos doze meses 
antecedentes à pesquisa. Já o Bureau of Statistics 
of Australia informou em 2007, que 5.2 milhões          
de pessoas se voluntariaram, gerando a soma         
de 713 milhões de horas de trabalho, o equivalente 
a 14.6 bilhões de dólares australianos. Se os 
voluntários do mundo fossem uma nação seriam, 
em 2011, o nono país em número de habitantes. 
Esse país imaginário e ao mesmo tempo real teria 
140 milhões de habitantes, 75% da população 
brasileira daquele ano¹.

No Brasil os números são mais modestos, em 
parte pela nossa conhecida dificuldade estatística, 
mas, por outro lado, pelo desenvolvimento ainda 
incipiente do voluntariado. Mesmo assim, seguindo 
os padrões internacionais seria quase 1% do 
PIB gerado apenas com trabalho voluntário. Em 
números absolutos representaria quase 44 trilhões 
de reais em 2011. Esses valores não somente 
indicam a riqueza gerada pelo trabalho voluntário, 
mas demonstra também, que a ausência dessas 
ações humanitárias e voluntárias conduziria a nossa 
sociedade ao caos. Se somarmos esses números 
às ações das 290 mil instituições sociais sem fins 
lucrativos e beneficentes do Brasil², perceberemos 
que a sociedade depende do trabalho voluntário 
e sem finalidade lucrativa. Voluntariado deixou de 
ser um hobby das classes altas ou uma atividade 
eventual, é hoje uma necessidade da sociedade 
moderna e um instrumento eficaz de mudança  
e transformação social.

Por essas razões acreditamos no Mackenzie 
Voluntário. Seus números crescentes demonstram 
que passo a passo jovens e adultos, homens e 
mulheres, e pessoas de diferentes classes sociais 
vão se conscientizando quanto ao valor do trabalho 
voluntário. Mais do que orgulho, o crescimento 
numérico desse virtuoso projeto nos enche de 
esperança. Esperança de que em breve voluntariado 
seja um hábito entre nós. E seja visto, acima de tudo, 
como instrumento de redução das desigualdades 
inevitáveis, e, constrangedoramente abismais 
geradas pelos variados sistemas econômicos e 
sociais. Não se trata de ideologia, sem, contudo 
descartá-la, trata-se de colocar em prática o que 
cremos, e de acreditar no que esperamos.

1- Fonte PNUD-UVN 2011. / 2- FASFIL-IBGE 2010.

Rev. Joêr Corrêa Batista
Gerente de Responsabilidade Social e Filantropia do 
Instituto Presbiteriano Mackenzie

Legenda dos projetos

Nome do projeto
Mais fotos disponíveis no link:

www.mackenzievoluntario.com.br

Acampamento do Bem

Cidade: São Paulo/SP
Líder: Josue Alves Ferreira
Descrição: O projeto recebeu 80 crianças de abrigos 
e comunidades carentes da grande São Paulo durante 
todo um final de semana no acampamento Cabuçu  
do Mackenzie, onde promoveu diversas atividades  
que buscaram, principalmente, valorizar a  
importância de cada uma delas.

Áreas de atuação 
atendidas

Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM) alcançados

Número de 
voluntários 
cadastrados

60

Número de 
beneficiados
diretos estimados

Perfil do 
beneficiados

120

Número de 
ações realizadas

6

Não posso finalizar essa mensagem sem 
agradecer a você, voluntário, que tornou essa 
riqueza possível. Foram 422.571 mil beneficiários 
diretos e indiretos alcançados, na doação de 
bens e serviços estimada em R$ 417.829,00 reais. 
Contudo, ainda que contabilizemos e valoremos 
essas ações, dado ao seu valor intangível, jamais 
saberemos o real impacto das ações relatadas 
aqui. Resta-nos a certeza do cumprimento de um 
princípio humanitário e igualmente cristão, que 
nos recomenda: “Vede que ninguém dê a outrem 
mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns 
para com os outros, como para com todos.”  
(1 Tessalonicenses 5:15). 
A Deus a honra e a glória.
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