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Apresentação

“O Mackenzie Voluntário é um projeto do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie focado no desenvolvimento de 
diversas ações  de responsabilidade social, ambiental, 
de solidariedade em comunidades carentes e entidades 
sociais em locais alternativos, testificando assim seus 
valores institucionais. 
A cada ano sua abrangência tem sido ampliada. 
Atualmente, participam deste magnífico evento entidades 
de 11 estados do Brasil e Distrito Federal. 
É mister frisar que nesse projeto estão envolvidos 
diretamente professores, colaboradores administrativos, 
alunos e ex-alunos do Mackenzie, seus familiares, 
fornecedores, amigos e empresas parceiras. 
Desta forma, podemos indubitavelmente afirmar  que no 
Mackenzie o bem faz bem há 140 anos.”

Dr. José Paulo Fernandes Júnior
Diretor de Ensino e Desenvolvimento

“O Mackenzie Voluntário é para nós a expressão do bem, 
o bem que faz bem, um bem que nos ensina a descobrir e 
nos preocupar com o outro, e mais do que isso, a darmos 
as nossas mãos para que as pessoas sejam valorizadas 
como ser humano que precisam ser amadas e dado por 
nós, sempre o seu valor como pessoas criadas em imagem 
e à semelhança do Senhor.”

Rev. Roberto Brasileiro Silva
Presidente do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil

“Estamos em pleno Mackenzie Voluntário, que é fazer o 
bem ao nosso próximo. O mote é o bem faz bem, e no 
ano da comemoração dos 140 anos do Mackenzie, nós 
não poderíamos nos afastar dessa grande oportunidade 
de gerar oportunidades para que todos os voluntários 
possam ajudar a fazer o bem nas mais diversas camadas 
da nossa sociedade.”

Adilson Vieira
Diretor-Presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie 
à época da realização do Mackenzie Voluntário 2010

“Não há nada que expresse melhor o caráter 
confessional cristão da nossa Universidade do que 
gestos e atos concretos de amor e solidariedade. O 
Mackenzie Voluntário faz parte do próprio coração da 
nossa Instituição porque nesse dia milhares de alunos, 
professores e colaboradores estarão engajados, em todas 
as partes do nosso estado, no país e até fora dele, em 
ajudar o próximo.”

Rev. Dr. Augustus Nicodemus Gomes Lopes
Chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie

“O Mackenzie Voluntário está entrando no seu sétimo 
ano e junto com ele há os outros dois projetos, que são 
o MackVIDA e o Trote Solidário. Os três projetos têm 
sofrido modificações e isso é muito importante, porque 
nós estamos sempre buscando modificar para melhor, 
e o Mackenzie Voluntário começou com uma proposta. 
A proposta de hoje é um pouco diferente, mas o escopo 
principal continua sendo o mesmo, que é prestar serviços 
à sociedade dando uma demonstração inequívoca do que 
é a instituição Mackenzie.”

Prof. Dr. Pedro Ronzelli Júnior
Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie

“No Mackenzie Voluntário fazemos diversas atitudes para 
com aqueles que precisam de ajuda social, para com aqueles 
que pertencem a populações de risco, com aqueles que tem 
uma pobreza que às vezes não lhes permite ter acesso a 
determinados conhecimentos, à determinadas práticas de 
vida saudável.”

Prof. Dr. Manassés Claudino Fonteles
Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
à época da realização do Mackenzie Voluntário 2010

“Nós estamos reafirmando a vocação do Mackenzie, que 
começou como uma escolinha, alfabetizando crianças, e 
hoje ampliamos isso, trazendo essa alfabetização a jovens 
e adultos. (Inauguração da unidade Pinheiros do AEJA-
Mack)

Estamos deixando melhorias permanentes e uma estrutura 
onde os nossos alunos de Educação Física, de Fisioterapia 
e de várias outras áreas do Mackenzie, poderão também 
estar durante todo o ano nesse envolvimento com ações 
sociais (CDC Bento Bicudo).”

Prof. F. Solano Portela Neto
Diretor de Planejamento e Finanças
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(colaboradores, alunos e externos)

Números de benefi ciados

Áreas de atuação

2005

177

11.363

182.000

2006

402

14.140

251.000

577

21.221

274.000

597

21.227

320.000

2007 2008 2009

672

24.204

353.402

2010

763

27.157

400.000

2004

414
4.115

34.414

NO MACKENZIE, O BEM FAZ BEM HÁ 140 ANOS 5
Confi ra todas as fotos do Mackenzie Voluntário 2010 em: www.picasaweb.google.com/MackenzieVoluntario2010www.picasaweb.google.com/MackenzieVoluntario2010

Números do Bem

“O que um jovem paulistano de classe média, uma 
criança indígena do interior do Mato Grosso do sul e um 
idoso do sertão pernambucano tem em comum? O 
Mackenzie Voluntário, essa é a resposta certa. Aliás, 
o Mackenzie Voluntário é uma resposta certa para 
o mar de desigualdades e o oceano de diferenças 
que separam alguns de nós de uma imensa maioria 
de indivíduos privados da riqueza social. Como 
transpor essas desigualdades? Há 140 anos o 
Mackenzie se propõe a cumprir esse papel, 
e uma de suas ferramentas para fazê-lo é o 
Mackenzie Voluntário.

Sob o tema: ‘No Mackenzie, o bem faz bem há 140 
anos’, celebramos a 7ª edição do Mackenzie Voluntário, 
e agora convidamos os 27.157 voluntários e os 400.000 
benefi ciários a conhecerem as suas, que também são nossas, 
ações nas próximas páginas. E convidamos você que ainda 
não se envolveu com essa tarefa, a fazê-la em 2011. A todos 
os que direta ou indiretamente participaram do MV nossa 
gratidão. Em especial ao Rev. Marcos Serjo que liderou todo 
o evento. À Deus, tributamos toda glória.”

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

Objetivos do Milênio:
(do lado de cada objetivo está o número de 

projetos que desenvolveram ações para alcançá-lo)

86

69

30

41

38

36

44

66
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Colégios Presbiterianos Mackenzie

CPM São Paulo – projeto Formatura solidária

CPM Tamboré – projeto MACK recreAÇÃO IV

CPM Brasília – projeto Rede de amigos
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Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo

9 projetos
realizados:

• Acampamento do bem
• É hora de brincar
• “E me vestistes...”
• Encontro de gerações

• Extreme ‘Mack-over’
• Fazer bem, fazer o bem
• Formatura solidária
• Lar São Tiago
• Páscoa é vida

“De uma pequena sala de aula, que acomodava 20 
crianças, em 1870, o Reverendo George Chamberlain 
e sua esposa, Mary Annesley, não imaginavam que 
nasceria o Colégio Presbiteriano Mackenzie, cuja 
importância e reconhecimento são inegáveis e 
inquestionáveis.

Desde as suas origens, o Mackenzie preservou o lema 
“educar e não apenas instruir”. Mais que uma escola 
de informação, consolidou-se fundamentalmente como 
uma instituição de formação, que fundamenta todo seu 
agir nos princípios e valores cristãos.

Participar dos projetos sociais, amar ao próximo por 
meio da solidariedade, dividir o que tem com os que 
não têm, enfi m envolver-se no Mackenzie Voluntário 
faz parte, não apenas da rotina, mas da vida de nossos 
alunos, professores, funcionários e familiares.

Fazer parte de uma instituição como o Mackenzie é 
motivo de orgulho e requer muita responsabilidade. 
Estamos certos, de que temos formado cidadãos éticos, 
conscientes, competentes e responsáveis, que buscarão 
sempre a excelência em tudo que fi zerem e que saberão 
agir, em todas as circunstâncias com amor, que é o 
vínculo da perfeição.”

Débora Bueno Muniz Oliveira
Diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo
à época da realização do Mackenzie Voluntário 2010

“É sempre uma grande alegria participar do Mackenzie 
Voluntário. Este, é uma expressão clara do amor de Deus 
em nossas vidas, a ponto de podermos compartilhar 
com nosso próximo. Já participo há alguns anos e desde 
então, tenho visto o quanto cresceu e tem fi cado cada vez 
mais amplo este trabalho. Além de estar em contato com 
pessoas tão especiais como aquelas crianças, podemos 
espalhar nossos valores cristãos.”

Josué Alves Ferreira
Líder do projeto Acampamento do bem

“É com muita alegria que, novamente, colaboramos com 
este ato de humanidade que o Mackenzie nos convida 
à participação. Por acreditarmos na força da união, 
trouxemos os alunos e professores de faculdade Hotec, 
que, conosco, somaram para a realização dessa ação. 
Firmamos aqui o compromisso de estarmos juntos no 
próximo ano.”

Beatriz de Carvalho P Rampim
Líder do projeto É hora de brincar
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“Sou imensamente grata ao MV, ao Rev. Josué, aos 
voluntários da Universidade e do Ensino Médio, parceiros 
que doaram seu tempo, recursos fi nanceiros e experiência 
profi ssional, em especial a EID Engenharia na pessoa 
do Sr. Luiz Fernando Eid e Sr. Antonio, que realizou o 
levantamento do material necessário, doou parte dele e 
esteve nos orientando durante a ação. Agradeço também 
à Drª Ana Cristina Freitas de Vilhena Abrão, diretora do 
CIAAM e aos funcionários da instituição pela oportunidade 
de realizar o projeto e ao Serviço de Manutenção da 
UNIFESP, na pessoa do Sr. Márcio Cândido.”

Miriam Paulichenco Tavares
Líder do projeto 
Extreme ‘Mack-over’ – 
Banco de Leite Humano 
e Centro de Incentivo 
e Apoio ao Aleitamento 
Materno (CIAAM)

“O que nos motiva participar como líder de projeto no 
Mackenzie Voluntário é que podemos contar com parceiros 
enviados pelo Senhor Deus, e podermos contribuir com um 
pouco do muito que Deus nos dá. É muito gratifi cante ver 
sorrisos de alegria e agradecimento estampado no rosto 
das crianças benefi ciadas. Agradecemos a participação dos 
professores e funcionários, o apoio e parceria de toda equipe 
do Mackenzie Voluntário, nos atendendo em tudo que foi 
solicitado para a execução do projeto E me vestistes... “Seja 
sobre nós a graça do Senhor Deus; confi rma sobre nós as 
obras das nossas mãos, sim, confi rma a obra das nossas 
mãos”. SL. 90.17 

Maria Aparecida F. da Silva
Líder do projeto E me vestistes...

“Este foi meu primeiro ano como líder deste projeto 
Encontro de Gerações e fi quei encantada, emocionada 
com a participação de todos (alunos, pais, professores, 
colaboradores). Aproveito a oportunidade para agradecer 
o apoio da direção do Colégio Presbiteriano Mackenzie, 
da Capelania, dos professores e dos colaboradores que 
também se envolveram.”

Beatriz Alves. G. de Andrade
Líder do projeto Encontro de gerações

REVISTA MACKENZIE VOLUNTÁRIO 20108

Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo
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“A atividade foi mesmo especial. Os professores, a coordenação 
e orientação do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio 
realmente se esforçaram para a compra de todos os brinquedos 
para o abrigo MAESP. Ver a alegria nos olhos de nossos alunos 
ao contemplarem a expressão de gratidão das crianças e 
adolescentes dos abrigos visitados, realmente não tem preço.”

Michelle Razuck Arci
Líder do projeto Formatura solidária
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“Quando se fala de população em situação de rua ninguém 
duvida que esse segmento social indica uma situação limite 
de pobreza, como também que a classe trabalhadora 
brasileira vem sofrendo um processo crescente de 
empobrecimento, o que concorre para uma expansão 
signifi cativa do contingente social que vive em situação 
de miséria. O projeto procura desenvolver um processo 
de conscientização dos membros da comunidade como 
agentes de seu próprio crescimento e desenvolvimento.”

Ana Paula Castilho da Rocha
Líder do projeto Páscoa é vida

“A Capelania tem desenvolvido junto a crianças e jovens 
institucionalizados atividades de day camp recreativo no 
Acampamento Cabuçu. Considero esta ação contínua 
importante e contribuidora à formação destas pessoas. 
Compartilhar com equipe e alunos esta idéia foi relevante 
à formação também de nossos alunos, que precisam ser 
envolvidos em ações, onde efetivamente praticam o bem, 
a solidariedade e se envolvem em questões sociais de 
modo ativo.”

Cilmara Ferrari Perez
Líder do projeto Fazer bem, fazer o bem
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12 projetos 
realizados:

“O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente; 
porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao 
Senhor”. ( I Cr. 29.9)

“No último dia 23 de outubro aconteceu a VII versão do 
Mackenzie Voluntário – No Mackenzie, o bem faz bem há 
140 anos – com o coroamento de inúmeras campanhas e 
projetos sociais que duraram todo o mês de outubro, quando 
comemoramos mais um aniversário da nossa Escola.

A solidariedade foi a tônica entre empresários, pais de alunos, 
alunos, funcionários e esportistas, que fi zeram doações 
de equipamentos, alimentos, eletrodomésticos, utensílios, 
materiais de construção, móveis, materiais de higiene e 
limpeza, materiais esportivos, roupas, brinquedos e uma 
infi nidade de outros itens para atendimento das necessidades 
das muitas instituições sociais que foram atendidas através 
dos treze projetos promovidos pela Escola.

A solidariedade esteve presente, também, entre pais, alunos e 
funcionários que se engajaram nas campanhas e doaram seu 
precioso tempo prestando inestimáveis serviços voluntários 
junto a asilos, orfanatos, creches, abrigos de moradores de 
rua, de adolescentes com gravidez de risco, em instituições de 
atendimento a crianças com defi ciência física, atividades com 
defi cientes visuais, com crianças carentes, além de programas 
de escotismo, campanha de doação de sangue e trabalho de 
refl orestamento.

A todos aqueles que doaram bens materiais ou uma parcela 
do seu tempo, do seu trabalho e da sua disposição para 
minorar a dor e as necessidades dos menos favorecidos, 
nosso muito obrigado.

Afi nal nosso propósito é servir com esmero e dedicação, de 
coração íntegro, sempre com fé naquEle que é nosso Mestre 
e inspiração. Deus abençoe a todos. Aceitem nosso abraço, 
nosso reconhecimento e nossa gratidão.”

Profª Vera Maria Alves Mendes
Diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré

• Ação & amor
• Ação e cidadania
• “Doar sangue = doar vida”
• Eu tenho um amigo especial III
• Escoteiros: construindo um mundo melhor 
• Frutas pros bichos 
• Gesto de amor
• MACK recreAÇÃO IV
• Maneiras de se encantar com o mundo: interagindo 

com as diferenças 4
• Pão e vida
• Projeto Lar
• Resgatando a cidadania V

Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré
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Fotos do 
projeto 
Pão e vida

“Foi importante para mim, 
como pessoa, participar 
desta ação. Além de 
proporcionar algum 
conforto para os idosos 
do asilo pude conhecer de 
perto o trabalho do ‘Doutor 
cidadão’. Aprendi com eles que é necessário um preparo 
bastante cuidadoso para visitar pessoas em instituições 
como asilo, hospital ou abrigos. Percebi também nos 
voluntários bastante expectativa e até receio do contato 
com o sofrimento que a velhice pode causar. Estivemos 
numa zona de desconforto que enfrentamos com coragem 
e a transformamos em amor. Nós, voluntários, saímos 
melhores e mais fortes do que entramos. Na verdade, a 
ação de voluntário traz muito mais benefício para o próprio 
voluntário do que para as pessoas que benefi ciamos.”

Telma Portugal Pereira
Líder do projeto Ação & amor

cidadão’. Aprendi com eles que é necessário um preparo 
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“É impossível não sentir que cada criança 
moradora do orfanato, neste dia se 
sentiu importante para alguém, todos 
voluntários puderam constatar que Deus 
está no comando de tudo, e a lição que 
Deus é o único caminho, mesmo que tudo 
ao nosso redor demonstre o contrário.”

Maria Antonia Novicov de Andrade
Líder do projeto Ação e cidadania

“Participar do MV é um prazer para mim, é um trabalho 
extremamente gratifi cante. Fiquei emocionada em ver 
as pessoas chegando, formando um volume grande de 
doadores. Os funcionários à todo momento abrindo 
embalagens de bolsas de sangue e 
a todo instante mais uma bolsa de 
sangue cheia. Isso é uma benção.”

Matilde Maria P. Batatinha
Líder do projeto 
“Doar sangue = doar vida”

“Pela sétima vez, tive o privilégio de liderar um projeto 
no MV. A cada ano, sinto novas emoções e alegrias, mas 
sempre, imutável, vejo e comprovo o amor e poder de 
Deus, indo à frente e abrindo portas, capacitando pessoas, 
para doar tempo, fi nanciar e orar. Alcançamos nossa meta 
com a captação de 300 cestas básicas e ainda pudemos 
realizar uma linda festa para as crianças e familiares que 
são assistidos pela Comunidade Rainha da Paz.”

Debora Regina Rosas Hochheim
Líder do projeto Eu tenho um amigo especial III

“É impossível não sentir que cada criança 
moradora do orfanato, neste dia se 
sentiu importante para alguém, todos 

“A cada ano do MV 
registro, feliz, a 
evolução do plantio 
que estamos fazendo 
há 6 anos. Já foram 
aproximadamente 1.000 
árvores plantadas - a 

maioria frutíferas silvestres - muitas já frutifi cando e até 
abrigando ninhos de pássaros em seus galhos, e percebe-se que 
novas mudas estão nascendo à sombra das sementinhas que 
caem, o que é importantíssimo para a recomposição da mata.”

Olga Bosniac
Líder do projeto Frutas pros bichos
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“Mais um ano aprendemos como é bom doar-se e ver 
que pessoas menos afortunadas social e emocionalmente 
precisam de um olhar diferenciado e carinhoso. O nosso 
gesto foi de AMOR e continuará sendo.”

Eliana Ferreira R.C. Neves
Líder do projeto Gesto de amor



REVISTA MACKENZIE VOLUNTÁRIO 201012

Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré

REVISTA MACKENZIE VOLUNTÁRIO 201012

“Este foi o meu quarto ano à frente do Projeto MACK 
recreAÇÃO e creio que foi o melhor de todos! Alegria, 
fartura, organização... são algumas palavras que defi nem 
nosso dia. Sem dúvida, nós saímos daqui ganhando mais 
do que as crianças. Ficamos com um rico sentimento de ter 
abençoado algumas vidas com pequenos gestos de amor.”

Marcelo Silveira de Almeida
Líder do projeto MACK recreAÇÃO IV

“É maravilhoso liderar um projeto que a cada ano nos faz 
um bem maior, saber que mais pessoas se voluntariam e 
que simplesmente proporcionar um gesto de amor e de 
carinho faz a diferença pra muita gente, em especial, aos 
nossos amigos defi cientes visuais. Esse ano, contamos 
com a ajuda de várias instituições e pais de alunos que 
nos ajudaram na compra de bengalas, sorobã, reglete e 
punção, audiolivros, livros em braile e lanche.”

Lucimara Leite Machado Soriano
Líder do projeto Maneiras de se encantar com o mundo: 
interagindo com as diferenças 4

“O MV no Projeto Lar foi surpreendente. As crianças e 
adolescentes do abrigo se integraram conosco logo que 
chegamos. Os alunos do Mackenzie e os voluntários se 
misturaram, se ajudaram... parecia que já se conheciam. As 
crianças não queriam que fossemos embora. Enfi m a ação 
foi tranquila e apaixonante.”

Marisa Justino da Silva
Líder do projeto Lar

“É sempre gratifi cante poder trabalhar no MV. Trabalhar 
com moradores de rua, em especial, é muito marcante. 
São muitas histórias tristes e muita carência afetiva. Poder 
levar um pouco de alegria e esperança faz bem ao coração 
de quem ajuda.”

Lilian Maria G. Ferraz Carvalho
Líder do projeto Resgatando a cidadania V

“Com o MV, pudemos proporcionar uma tarde com divertimento e 
ensinamentos a jovens da comunidade do Jardim Mutinga em Osasco, alunos 
do Colégio Mackenzie e escoteiros. O resultado foi muito interessante, pois as 
crianças gostaram muito das atividades, muitas delas fi caram 
curiosas e com vontade de participar do movimento escoteiro. 
Deixo aqui um ‘bravo a todos e um sempre alerta para servir’.”

João Luiz da Silva
Líder do projeto 
Escoteiros: construindo um mundo melhor

foi tranquila e apaixonante.”

“É sempre gratifi cante poder trabalhar no MV. Trabalhar 
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10 projetos 
realizados:

• Ação sorriso
• Acolhendo corações
• Acolhendo pequenos cidadãos
• ATINI – voz pela vida
• Dignidade e vida
• O amanhã da alegria
• O bem que quero fazer
• Pequenos corações, grandes transformações
• Rede de amigos
• Renovando a vida

“Em todo o tempo devemos ser gratos a Deus pelas bênçãos 
que Ele derrama sobre nós a cada instante de nossa vida. E há 
diversas maneiras de expressar essa gratidão. Para a família 
mackenzista, o Mackenzie Voluntário é uma delas. Por meio 
dos inúmeros projetos desenvolvidos, imbuídos de amor ao 
próximo, os voluntários manifestam, individualmente e em 
nome da instituição, o reconhecimento da generosidade do 
Senhor.

Em 2010, a Unidade de Brasília contou com 10 projetos, 
que envolveram vários grupos fi lantrópicos, tais como Lar 
dos Velinhos São Vicente de Paula, Lar Betel, CRIAMAR, 
IDE Criança. Com doações e, principalmente, momentos 

de oração, de integração e de lazer, promovemos a vivência de 
valores cristãos, de cidadania, de responsabilidade social, isto é, 
de valorização do ser humano, criado à imagem e semelhança de 
Deus.

Cada edição do Mackenzie Voluntário é, para nós, como um 
lembrete do Criador, que reafi rma o próprio lema do evento: O 
bem faz bem.

Agradecemos o apoio e dedicação de toda a família mackenzista 
de Brasília!”

Profª Sandra Maria Souza de Paiva
Diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília

“Foi um dia muito especial, realizamos o nosso terceiro 
ano e o projeto foi, mais uma vez, sucesso total. Atingimos 
todos os objetivos propostos. As crianças sairam 
realizadas e nossos voluntários fi caram emocionados em 
todos os momentos. Este ano tivemos o apoio do senhor 
Marcelo Almeida da empresa Mahvla que comprou o 
material de higiene pessoal e o material escolar.”

Fernando Marques Haltenburg
Líder do projeto O amanhã da alegria

“Poder contribuir para a alegria dos 70 idosos é, para 
mim, algo indescritível, pois mais uma vez os levamos 
para almoçar em um restaurante, o que, para eles, é muito 
signifi cativo. A felicidade deles era contagiante, uma vez 
que difi cilmente eles conseguem viver um dia tão especial 
assim fora do Lar. Ver a Sra. Toinha, que tem 108 anos de 
idade, com a sua touquinha e a sua bonequinha, tão jovem 
e tão forte é contagiante. Não há palavras para descrever 
esses momentos. Devemos nos importar mais com as 
pessoas idosas e tentar ver nelas, sempre, a pureza das 
crianças. Isso aconteceu comigo quando notei a alegria 
inocente dos velhinhos brincando com meus fi lhos. Tudo 
isso é simplesmente gratifi cante.”

Carla Giovana de B. Pacheco
Líder do projeto Renovando a vida
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“Ajudar a quem conhecemos é uma tarefa simples e 
às vezes uma obrigação. Porém, ajudar aqueles com 
quem não temos vínculo, é algo inexplicável, porque 
não gera em nós expectativa futura, e sim, a certeza 
de ter feito a diferença na vida de alguém. Aí está o 
verdadeiro tesouro!”

Vanessa de Lima Araujo
Líder do projeto O bem que quero fazer

“Pelo segundo ano 
consecutivo pudemos 
ajudar as crianças 
assistidas pela ONG ATINI. 
Esse projeto nos alegra. Além de ajudar as crianças 
podemos conscientizar nossos estudantes sobre essa 
prática ainda comum entre muitas aldeias indigenas 
brasileiras.”

Illa Maria Camargo Guimarães
Líder do projeto ATINI – voz pela vida

“O dia 16 de outubro fi cará marcado em minha vida. 
Recebemos crianças que não conhecíamos e ao ter a 
oportunidade de passar uma manhã com elas, pudemos 
ver como são carentes! Carentes de amor, de atenção, de 
cuidado. Glória a Deus tivemos a chance de conhecer esses 
pequeninos. Com eles, nosso coração se alegrou. Sorrimos 
e dividimos alegrias. Naquela manhã, não havia o pobre e 
o rico. Todos eram crianças querendo brincar. Desde este 
dia uma coisa não sai da minha cabeça: eu devo fazer mais! 
E decidi: eu vou fazer mais! Esse é só o primeiro dos muitos 
trabalhos voluntários que participarei.”

Giuliana Delmondez Peclat
Líder do projeto Acolhendo pequenos cidadãos

“Como líder, senti enorme alegria em ver o empenho e a 
dedicação dos nossos pequenos voluntários juntamente 
com suas famílias em buscar formas de apoiar o projeto. 
A emoção foi maior ainda quando as crianças do abrigo 
chegaram ao Mackenzie e se surpreenderam com o 
espaço e as atividades dedicadas à elas. Foram recebidos 
por voluntários cheios de entusiasmo em acolher o seu 
amigo. O momento do lanche e a entrega das doações 
foram muito especiais. Podíamos perceber o brilho da 
alegria em cada olhar quando chamávamos seus nomes 
e as crianças vinham correndo receber o presente. No 
retorno, o ônibus voltou carregado de doações e crianças 
felizes. No Mackenzie, fi caram corações emocionados e 
realizados já se preparando para o próximo projeto.”

Patricia Facundes de Novais
Líder do projeto Acolhendo corações
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“Foi gratifi cante realizar este projeto. Pude perceber que 
uma pequena ação faz muita diferença na vida de crianças 
tão carentes, tanto de bens materiais, como de carinho 
e amor. As doações que elas receberam foram muito 
importantes. A presença da nossa equipe foi primordial, 
pois foi um momento em que pudemos brincar e interagir 
com as crianças da instituição. Foi enriquecedor para 
minha vida ver o sorriso e a alegria dessas crianças.”

Francinoly de Oliveira Nunes
Líder do projeto 
Pequenos corações, grandes transformações

“O MV, para mim, não consiste em apenas um dia ou mês 
em que exercemos nossa solidariedade. Tem sido um 
meio de concretizar sonhos inspirados por Deus, razão 
e fi m das nossas ações, de quem temos recebido todo o 
bem. O projeto Rede de amigos, possibilitou a implantação 
de uma ofi cina de informática, que visa a atender aquela 
população, por meio de cursos básicos e inclusão digital. O 
dia 16 de outubro foi marcado pela emoção de ver e ouvir 
as crianças do “Varjão” se apresentando com as crianças 
do Mackenzie. Sou testemunha de como o amor de Deus, 
demonstrado por meio de cada um de nós e de ações 
solidárias como essa, pode transformar as vidas de quem 
doa e de quem recebe.”

Janice Silva Gennari
Líder do projeto Rede de amigos
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Janice Silva Gennari
Líder do projeto Rede de amigos

“Foi gratifi cante constatar que as doações possibilitarão a 
realização de trabalhos que, de certa forma, dão sentido 
à vida de pessoas tão frágeis, devido aos transtornos que 
possuem. Tenho certeza, que fi zemos diferença na vida 
dos internos e que melhoramos as condições de trabalho 
da equipe de terapeutas que trabalham no hospital.”

Vania Lucia Lechuga Peralta
Líder do projeto Dignidade e vida

“As horas que passamos no Lar Betel foram tocantes e 
de muito aprendizado, tanto para os adultos envolvidos 
quanto para os jovens voluntários. Lá estivemos com 
crianças e adolescentes institucionalizados, que precisam 
muito mais que bens materiais, mas de afeto e de pessoas 
dispostas a lutar por uma sociedade mais justa.”

Daniela Miller de Araujo Lopes
Líder do projeto 
Ação sorriso

Daniela Miller de Araujo Lopes
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“A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) 
desenvolve numerosos projetos e cursos de Extensão 
de atendimento à comunidade externa, tanto à que 
se encontra nas proximidades de seus campi, como a 
outras comunidades em diversos municípios ou estados 
brasileiros. Os projetos acadêmicos de Extensão, 
supervisionados pelo Decanato de Extensão, são 
conduzidos por professores, alunos e colaboradores em 
ações que beneficiam anualmente dezenas de milhares 
de pessoas.

Projetos da maior relevância, com milhares de 
voluntários, ligados à UPM, ao Instituto Presbiteriano 
Mackenzie (IPM) e a outros setores da sociedade civil, 
são os que se organizam para o Mackenzie Voluntário. 
Não se trata de um único dia, mas em um dia marca-se a 
culminância de um conjunto de ações que ocorrem em 
todo o mês de outubro e se estendem até o final do ano, 
levando esses voluntários a proporcionar atendimentos 
em saúde, direito, educação, cultura, entre outros.

Dentre as ações voluntárias associadas ao MV realizadas 
pela UPM em 2010 destacaram-se, na área da saúde, 
Aconselhamento genético preventivo ao portador 
de diabetes, Fisioterapia solidária, em Barueri e 
região e Farmácia e Nutrição, junto ao Programa 
de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos – 
Mackenzie (AEJA Mack). Na área do direito, destacou-se 
o Dia feliz: criança e direito ao lazer, além das ações de 
apoio dos Juizados Especiais, deslocadas para espaços 
comunitários na grande São Paulo. Foram realizados 
cursos gratuitos como Soldagem e Usinagem, em 
Engenharia, Distúrbios do desenvolvimento, em Saúde, 
Língua, Literatura e Ensino, em Letras e Treinamento 
Microstation 2D e 3D à distância, em Informática. Foram 
promovidas também campanhas de arrecadação e 
doação de alimentos, materiais de higiene e brinquedos. 
Dentre essas, o Ipê de Natal beneficiou centenas de 
crianças de creches, com roupas, calçados, brinquedos 
e livrinhos infantis. Merece menção ainda a Feira de 
adoção de cães abandonados, realizada no campus São 
Paulo.”

Profa. Dra. Helena Bonito Couto Pereira
Decano de Extensão à época do Mackenzie Voluntário 2010

34 projetos 
realizados:

Decanato de Extensão

• Ação social Moriah
• Aconselhamento genético preventivo ao portador do diabetes
• Alegria! Alegria!
• Aprendendo direito
• Bateria embaixadores de Cristo
• Brincando e evangelizando “resgate das brincadeiras 

tradicionais” Abrigo Lar Batista de C rianças
• Centro Recreativo Fauzi Racy
• Centro Social Comunidade Carisma
• Coleta seletiva de papel
• Construindo uma vida melhor I
• Construindo uma vida melhor II
• Contribuindo para uma ação solidária
• “Criança” a arte de construir o futuro
• Cuidando da saúde
• “DACAM” ajudando a comunidade 
• Dia das crianças na APAE
• Doe vida nova para roupas, objetos, para o próximo!
• Educação Física Mackenzie Tamboré em atenção total a infância
• Extreme Makeover Social - Rotaract Mackenzie
• Fazendo o bem na Colina
• Fazer uma vida melhor
• Feira de adoção de cães abandonados
• Fisioterapia solidária em Barueri e região
• Ipê de Natal 2010
• Jardim Santa Rosa – campus Campinas
• Mackenzie e AVON juntos na proteção contra o câncer de mama
• Muralha cultural
• Mutirão de arrecadação de alimentos em supermercados
• Professores da rede pública conectados na Internet
• Reciclando conceitos
• Semeando alegria
• Transformando a rua
• Treinamento Microstation 2D e 3D – a distância
• União & bem
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“Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os 
componentes do meu grupo, sem estes nada teria 
dado certo e o êxito não seria tão grande. O título de 
líder é meramente exemplifi cativo, todos buscaram 
com garra e perseverança o objetivo comum: Ajudar ao 
próximo. Sinto-me honrado por fazer parte de um ato tão 
enriquecedor. Obrigado a todos que, participaram direta 
e indiretamente, dessa nossa caminhada, para juntos, 
darmos um futuro melhor a estas crianças.”

Fabio Jorge Prevelato
Líder do projeto Ação Social Moriah
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“Me sinto muito honrada por fazer parte de um evento 
que leva o nome de uma das melhores instituições do 
nosso país. Fazer o bem faz muito bem! Saber que todos 
os nossos objetivos foram atingidos e ver o sorriso 
estampado no rosto de cada criança benefi ciada, me 
alegrou muito. Ser solidário não tem preço!”

Eleni Dumas Neves
Líder do projeto 
Centro Recreativo Fauzi Racy
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Eleni Dumas NevesEleni Dumas Neves
Líder do projeto 
Centro Recreativo Fauzi Racy

“As crianças e adolescentes atendidas pelo projeto, 
tiveram um tempo de muita diversão e descontração, 
onde puderam participar de brincadeiras, além de 
receberam lanches e presentes. A princípio tínhamos 
como objetivo fazer neste dia também a reinauguração 
da quadra poliesportiva. Não foi possível, pois ainda 
não conseguimos captar o recurso necessário. A 
quadra reformada abrirá para o centro social novas 
oportunidades, como a inclusão social através da prática 
esportiva.”

Elenice Maria Alves de Souza
Líder do projeto Centro Social 
Comunidade Carisma

“Foi um dia muito especial para mim e para todos os 
voluntários. Adorei trabalhar com todos e principalmente 
fazer uma ação que vai possibitar o ensino básico a essas 
crianças e os pré-adolescentes. O mais importante de 
tudo isso foi ver a alegria no rostinho de cada um desses 
pequeninos que são o futuro de nosso país.”

Marco Vinicius Fernandes Ramos
Líder do projeto Construindo uma vida melhor II

“No dia do MV, realizado na 
Comunidade Bento Bicudo, 
na Lapa, alunos do curso de Nutrição da Universidade 
Mackenzie fi zeram o Aconselhamento genético 
preventivo ao portador do diabetes em 20 famílias. As 
famílias foram orientadas, após terem feito o teste de 
glicemia realizado pela turma do curso de Farmácia e em 
seguida foram orientados quanto a parte alimentar pelos 
alunos da Nutrição.”

Horacio Bernardo Rosario
Líder do projeto Aconselhamento genético preventivo ao 
portador do diabetes

“Foi um dia muito especial na vida de cada pessoa que 
participou do projeto. Tivemos o desafi o de saber lidar 
com o inesperado, tivemos uma equipe de voluntários que 
fi zeram toda a diferença. Depois que tudo acontece é que 
nós entendemos a vontade de Deus. Agradecemos a Deus 
porque ele estava no controle de tudo. Acreditamos que 
a semente que foi plantada em cada coração, de forma 
simples e amorosa, será germinada no futuro.”

Maria do Carmo Xavier de Souza
Líder do projeto 
Brincando e evangelizando 
“resgate das brincadeiras 
tradicionais” Abrigo Lar 
Batista de Crianças
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“Ser mackenzista é fazer a diferença e doar tempo 
para realmente saber que é necessário investir em um 
voluntariado consciente. Não é apenas uma data que 
fazemos algo bom e durante o ano não continuamos 
fazendo a diferença, ser mackenzista é assim: consciente. 
A atividade idealizada por nós faz parte de um conjunto de 
atividades que desenvolvemos ao longo do ano e não só 
no dia do MV.”

Talita Yasutake Lobo
Líder do projeto Doe vida nova para roupas, objetos, para 
o próximo!

“Foi muito bom organizar esta ação, principalmente, pela 
alegria das crianças atendidas e também pela motivação e 
felicidade dos voluntários envolvidos. E o mais importante 
foi que este momento despertou em todos nós a vontade 
de continuar ajudando através de ações a serem realizadas 
durante todo o ano.”

Eduardo Vinicius 
Mota e Silva
Líder do projeto 
Educação Física 
Mackenzie Tamboré 
em atenção total 
a infância

“Fazer o bem, só nos faz bem e melhores a cada dia.”

Vera Lucia Antonio Azevedo
Líder do projeto Contribuindo para uma ação solidária

“A realização deste projeto a cada ano me fortalece mais, 
2010 foi o 4º ano acreditando que se pode fazer o bem. 
Os eventos do MV incentivaram mais ainda a criarmos o 
Teatro Acreditar, onde, juntamente com parceiros, amigos 
e companheiros, realizamos apresentações aos fi nais de 
semana junto com as crianças. A satisfação e alegria de 
poder propiciar um dia especial para as pessoas não tem 
palavras, mas sim um sentimento de bem estar e felicidade.”

Claudia Rodrigues da Silveira
Líder do projeto
 “Criança” a arte de 
construir o futuro

“Acredito que a cada ano os alunos do Mackenzie 
estão mais receptivos a idéia de ação social. Esse ano o 
número de inscritos no projeto atingiu o limite máximo e 
recolhemos o triplo de doações do ano passado. Ressalto 
a importância da relação do Diretório Acadêmico com a 
Instituição para aproximar não só o aluno da Instituição, 
mas também para promover o bem.”

João Pedro Lacerda Salviano Piragibe
Líder do projeto “DACAM” ajudando a comunidade

Decanato de Extensão
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“Fico feliz ao perceber que ainda existem instituições 
que acreditam que podem fazer a diferença.Minha 
maior alegria é ter participado desta ação e, como líder, 
ter proporcionado a oportunidade de outras pessoas 
participarem através do trabalho voluntário. Fizemos 
novos amigos, vivemos juntos uma experiência nova e 
muitos puderam conhecer uma nova realidade.”

Luciara A. de A.M. Teixeira
Líder do projeto Fazendo o bem na Colina

“Fiquei feliz porque o projeto cumpriu o objetivo 
imaginado. O que sempre nos motiva é o brilho nos olhos 
das crianças quando vêem o resultado. Nessa ocasião, isso 
fi cou ainda mais claro uma vez que as crianças participaram 
do processo como um todo: ter as ideias, colocar a mão na 
massa e verifi car depois, o resultado do que fi zemos juntos. 
Foi um sábado mágico e muito cheio de tinta também! Da 
organização do Mackenzie me surpreenderam nesse ano 
com ligações para saber sobre o andamento do projeto e 
uma preocupação com os líderes.”

Mariana de Andrade Melges
Líder do projeto
Extreme Makeover Social - Rotaract Mackenzie

“O projeto Feira de adoção de cães abandonados demanda 
tempo e suor, mas é sempre maravilhoso, no fi nal do 
dia, saber que vários animais ganharam um dono e uma 
nova vida. É nossa intenção fazer uma feira de adoção 
por semestre no Mackenzie, e fi camos muito gratos 
à Instituição pelo total apoio que nos dá desde 2008, 
quando criamos este projeto.”

Ana Cristina A.P. de Carvalho
Líder do projeto Feira de adoção de cães abandonados

“Este foi o terceiro ano consecutivo de arrecadação de 
produtos para benefi ciar instituições fi lantrópicas da 
região de Barueri. Esta ação vem mobilizando docentes, 
alunos e demais colaboradores do campi Tamboré e São 
Paulo. É muito bom ver as pessoas se preocupando com 
o outro e dedicando seu tempo para ações solidárias. 
Esperamos continuar com esta iniciativa e fazer desta 
proposta uma tradição na região.”

Silvana M. Blascovi de Assis
Líder do projeto Fisioterapia solidária em Barueri e região

“Fico feliz ao perceber que ainda existem instituições 
que acreditam que podem fazer a diferença.Minha 
maior alegria é ter participado desta ação e, como líder, 
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Líder do projeto Feira de adoção de cães abandonadosFisioterapia solidária em Barueri e região

“A Muralha cultural, a cada ano, tem possibilitado um 
envolvimento maior de pessoas e doações de livros. A 
importância do movimento social voltado para a formação 
e educação é a grande razão da continuidade do projeto. 
Este ano, houve um envolvimento maior dos alunos e 
dos professores, visando atender metas estabelecidas 
por turma para as doações. Como resultado, chegamos a 
3.000 livros e ainda estamos recebendo doações. Como 
líder, tenho a intenção de dar continuidade ao projeto, 
uma vez que o resultado tem possibilitado a formação 
de acervo bibliografi co em regiões que apresentam 
problemas sociais, de acessibilidade entre outros.”

Esmeralda Rizzo
Líder do projeto Muralha cultural
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“A reciclagem vem a cada ano tornando-se mais 
importante para o meio ambiente,pois além de diminuir 
o volume de lixo em aterros, há uma economia de 
energia, de recursos naturais, como as matérias primas 
e principalmente água. Por exemplo: 100 toneladas 
de plástico reciclado evita a extração de 1 tonelada de 
petróleo.”

Andre Luiz Polzer
Líder do projeto Reciclando conceitos

Decanato de Extensão
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“Foi um prazer poder contribuir com a sociedade local 
uma vez que se trata de uma comunidade carente; foi bom 
ver a alegria e satisfação das pessoas ao verem suas casas 
que se encontravam sem pintura alguma, serem pintadas; 
além do que, a rua ganhou um novo aspecto já que trouxe 
um pouco de vida em um local de extrema pobreza.”

Wandrei Cristiano 
Perboni de Souza
Líder do projeto 
Transformando a rua

“A ação atingiu 
plenamente seu 
objetivo e os 
resultados foram 
auspiciosos, pois, a 
alegria das crianças 
e dos adolescentes 
contagiou a todos. 
Houve agradecimento por parte da direção, que fez 
questão de destacar mais esta iniciativa dos alunos do 
Mackenzie. Chegamos debaixo de forte chuva, mas, logo 
o sol apareceu e foi providencial a presença do mágico, 
que apresentou um show de qualidade, agrando a todos 
com seus números.”

Ana Beatriz Albrecht de Almeida
Líder do projeto Semeando alegria

“Escolhi este tema, tendo em vista que apesar de muitas 
campanhas, o número de mulheres mortas em decorrência 
do câncer de mama ainda é grande. Pouco a pouco o 
público foi chegando, e para a minha surpresa, todos 
queriam tocar a mama-amiga, aprender a fazer o auto-
exame, tirar dúvidas com a médica ginecologista etc. 
Tenho certeza de que a nossa ação, a médio ou longo 
prazo, vai ajudar a salvar vidas. E saber que pelo menos 
uma vida foi salva com a nossa ação, já teremos atingido o 
nosso objetivo.”

Flavia Cerri de Paiva
Líder do projeto 
Mackenzie e Avon
 juntos na proteção 
contra o câncer de mama
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“A Inauguração dessa modalidade de treinamento no 
MV pode proporcionar para uma legião de interessados 
a gratuidade dessa tecnologia. Os frutos serão colhidos 
em um futuro de longo prazo, aonde nossos alunos, 
benefi ciados pela oportunidade única, irão se sobressair 
frente a concorrência. Dessa forma sociedade, empresa 
e Universidade passam a se envolver na formação de 
engenheiros de altíssimo nível para um Brasil cada vez 
mais carente desse tipo de mão de obra. Ano que vem, se 
Deus permitir, teremos mais!”

Edson de Almeida Rego Barros
Líder do projeto 
Treinamento Microstation 2D e 3D - a distância

“Foi um dia muito produtivo, vi sorrisos por todos os 
lados, tanto das crianças pela fantasia que levamos, da 
diretora e funcionários da instituição benefi ciada que 
viram resultados nas manutenções realizadas e de todos 
os voluntários fazendo acontecer essa magia.”

Ricardo Yokomizo Narita
Líder do projeto União & bem

“Já passei por algumas experiências trabalhando com 
crianças, mas esta em especial foi muito importante na 
minha vida. Apesar do pouco que fi zemos, era visível no 
sorriso das crianças a gratidão por existir pessoas que se 
importam com elas. Espero que em 2011, se assim Deus 
me permitir, leve essa alegria para outras crianças que 
necessitam da nossa ajuda.”

Micael da Silva
Líder do projeto Fazer uma vida melhor

“Foi um dia muito especial na vida de cada pessoa que 
participou do projeto. Tivemos o desafi o de saber lidar 
com o inesperado, tivemos uma equipe de voluntários que 
fi zeram toda a diferença. Depois que tudo acontece é que 
nós entendemos a vontade de Deus. Agradecemos a Deus 
porque ele estava no controle de tudo. Acreditamos que 
a semente que foi plantada em cada coração, de forma 
simples e amorosa, será germinada no futuro. Temos a 
certeza que o amor, carinho, solidariedade, compreensão 
e companheirismo que foi demonstrado por todos nós, um 
dia será lembrado por elas. Que amor que nos ensina viver 
possa estar sempre em nossos corações. Valeu a pena 
mesmo.”

Solange Duarte Palmas Barros
Líder do projeto 
Professores da rede pública conectados na internet

Fotos do projeto Alegria! Alegria!
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“Mais uma vez gostaria de agradecer a comissão do 
Mackenzie Voluntário por mais um ano de sucesso neste 
projeto que é muito relevante para ajudar a todos os 
necessitados do projeto e se DEUS quiser ano que vem 
estaremos outra vez.”

Silvio Cesar de Souza
Líder do projeto Casa Modelo de Apoio da Criança com Câncer

“Participar do MV deixa-me imensamente feliz e realizada. 
Sinto-me gratifi cada pelo engajamento dos alunos, 
professores e colaboradores do AEJA–Mack, que sentiram-
se desafi ados a colaborar e participar de forma ativa. 
Dedicaram o seu tempo com suas habilidades e vontade de 
ajudar o próximo provando que o bem faz bem.”

Paula Pina Cabral Bicudo Conti
Líder do projeto AEJA fazendo o bem

18 projetos 
realizados:

Colaboradores em ação
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• A semente da alegria e esperança 1
• A semente da alegria e esperança 2
• A semente da alegria e esperança 3
• A semente da alegria e esperança 4
• AEJA fazendo o bem
• Casa Modelo De Apoio da Criança com Câncer
• CDC Bento Bicudo
• Colorindo vidas sempre
• Concerto pela educação, cidadania e felicidade
• Doação de sangue – Santa Casa de São Paulo
• Lar Efrata
• Logística do bem
• Não deixe o sonho morrer V
• Projeto COR – Casa Abrigo Padre Damian
• Projeto fala mulher
• Tudo novo de novo – Nosso Lar
• Vida de criança
• Você quer / você pode

“A cada ano, sou mais feliz e realizada em participar do 
MV. É um misto de dar e receber, recebemos em carinho, 
espirito de gratidão por parte dos funcionários e alunos 
da Escola Infantil Timóteo. Olho para trás e vejo que nós 
já fizemos alguma coisa, porém, olhando adiante, percebo 
que temos muito por fazer ainda.”

Marcia Nubia Araujo Vieira
Líder do projeto Colorindo vidas sempre
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“Ver as crianças com aqueles sorrisos no rosto foi à 
realização de um sonho, que há três anos planejávamos, 
e graças a Deus, deu tudo certo, com a colaboração da 
equipe de voluntarios, apoiadores e patrocinadores. Ser 
voluntário é um sonho que o MV tem me proporcionado 
realizar. Muito obrigada.”

Maria do Carmo M Rastello
Líder do projeto A semente da alegria e esperança 1

“Esse dia foi mais que maravilhoso, foi uma benção divina, 
o Senhor nos abençou o tempo todo, desde o momento 
que começamos a organizar o projeto há um ano atrás. Só 
em saber que estavamos ali realizando sonhos de crianças 
que nunca tinham visto o mar e ver a alegria estampada 
nos rostos deles já valeu por todo trabalho. Agradeço o 
apoio de toda a equipe que no dia 16/10 trabalhou muito e 
se dedicou para que esse dia fosse perfeito.”

Pamela Pinto de Oliveira
Líder do projeto A semente da alegria e esperança 2

“Há seis anos trabalho no MV e a cada ano sou 
surpreendida com a alegria das crianças. Saber que 
elas esperam este dia para uma atividade diferente me 
motiva a fazer o melhor e o meu desejo é que mais tarde 
lembrem desses momentos com alegria e que possam 
crescer socialmente sabendo que existe um mundo a ser 
conquistado.”

Maria Luisa Barbosa
Líder do projeto A semente da alegria e esperança 3

“Ver as crianças com aqueles sorrisos no rosto foi à 
realização de um sonho, que há três anos planejávamos, 
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“Foi muito gratificante ver os rostos das crianças 
admirando a grandeza do mar e depois ouvi-las contar 
as estratégias usadas por elas para cortar as ondas sem 
cair. Foi um dia diferente e abençoado por Deus. Todos os 
nossos objetivos foram alcançados. E agradeço a Deus por 
esta oportunidade.”

Marlene Ivo da Silva Costa
Líder do projeto A semente da alegria e esperança 4

“Difícil falar de vidas humanas, pessoas com deficiências 
físicas e psiquicas. Porém o Recanto dos Idosos Nosso 
Lar e os voluntários estão de parabéns, pois são estas 
pessoas com coração aberto, tem a garra de enfrentar 
estas dificuldades com alegria e entusiasmo que lhe é 
peculiar. Neste ano recebemos doações de voluntários e 
consequentemente entregamos uma cadeira de rodas.”

Fabio Silva Santos
Líder do projeto Tudo novo de novo – Nosso Lar
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“A cada dia superamos mais e mais, sendo a cada vez 
melhor. Foi maravilhoso.”

Cleidinei Martins
Líder do projeto 
Não deixe o 
sonho morrer V“Com a campanha de conscientização do projeto e 

a arrecadação dos materiais solicitados, chegamos a 
110 voluntários inscritos. Todos os itens pedidos pela 
associação foram alvos de doações. Agradeço de coração 
todos os voluntários e que Deus possa recompensá-los 
grandemente.”

Sandra Regina B Vargas
Líder do projeto Fala mulher

“Adorei poder contribuir para a realização de um dia 
especial para aquelas crianças, foi algo muito gratificante, 
uma sensação maravilhosa em meu coração, onde jamais 
vou esquecer-me deste dia tão lindo. No começo foi muito 
trabalhoso e até cansativo, entretanto no meio da tarde 
acabei me juntado com as crianças e em alguns minutos 
tive novamente uma vida de criança.”

Eugênio Carlos Beserra Junior
Líder do projeto Vida de criança

“Essa turma tem 
pecualiridades educacionais 
que devem ser atendidas para que o projeto seja bem 
sucedido e está sendo porque se você quer / você pode!”

Eduardo Camilo Ferreira
Líder do projeto Você quer / você pode

Colaboradores em ação
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Líder do projeto Fala mulher

“A proposta foi apresentada e aprovada como um dos 
projetos da Divisão de Arte e Cultura (DAC) para o MV 2010. A 
partir daí, muito trabalho! Campanha de conscientização do 
projeto, a arrecadação dos materiais solicitados, inscrições 
de voluntários, dentre outras atividades. Foi gratifi cante 
participar de tal ação. Saber que posso ajudar, pelo menos, um 
pouco para aplacar o sofrimento de outro ser humano é uma 
sensação maravilhosa. Que Deus, em sua graça e misericórdia, 
retribua a cada voluntário na medida de suas necessidades.”

Clério Marcos Batista Vieira
Líder do projeto COR – Casa Abrigo Padre Damian
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TV do Bem
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“Completamos este ano a 6ª edição do projeto TV do 
Bem com muita alegria e com participação cada vez 
maior. Nosso objetivo sempre foi envolver alunos e 
professores nas ações sociais do Mackenzie por meio 
de uma programação de TV. Os efeitos podem ser 
logo percebidos não apenas pela satisfação e intensa 
experiência profi ssional que este projeto proporciona a 
todos, mas principalmente com a sensibilização para as 
grandes causas sociais. Dirigir a programação da TV do 
Bem ao longo desses 6 anos tem sido para mim mais que 
um desafi o profi ssional, uma possibilidade de conhecer 
melhor o tema e fazer o bem. Afi nal, o bem faz bem.”

Daniel De Thomaz
Coordenador Programação TV  Mackenzie

O aniversário de 140 anos do Mackenzie foi o tema que 
permeou o projeto TV do Bem realizado pelo Centro de 
Rádio e Televisão este ano. Foram 7 horas de programação 
transmitidas na TV Mackenzie Digital Experimental, canal 
60 de TV digital aberta (cobertura capital). A apresentação 
novamente foi feita pelo Rev. Haveraldo Vargas Jr. que 
animou o auditório montado no centro de produção da 
Rua Piauí, 143, 1º andar. Ao todo foram três grandes temas 
abordados: Inclusão pela Educação, pelo Esporte e pela 
Acessibilidade. Entre os convidados, o para-atleta olímpico 
Daniel Dias deu seu depoimento sobre os obstáculos 
que enfrentou. A novidade desse ano foi a estréia do 
Palco Mackenzie, conteúdo da grade confessional da 
Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este 
episódio foi temático sobre o Mackenzie Voluntário, mas 
os próximos abordarão temas cristãos ligados à juventude. 
Ao longo da programação também foram exibidos vários 
projetos de voluntariado de cobertura nacional  como: 
Missão Caiuá (MT), Colorindo vidas, Caxambu (MG), Bento 
Bicudo e Semente da alegria e esperança (Praia Grande). 
A programação também contou com os depoimentos das 
principais autoridades da Igreja Presbiteriana do Brasil e 
do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Outra inovação foi 
a participação de conjuntos musicais e atrações artísticas 
que animaram a plateia. O projeto envolveu mais de 80 
voluntários entre alunos, professores e colaboradores do 
Mackenzie.

“É uma grande satisfação concretizar essa programação 
especial pelo sexto ano consecutivo. O projeto une a 
equipe, dinamiza as atividades e nos coloca em contato 
com ações solidárias de alto valor humanitário.”

Agenor Braga Nascimento
Gerente do Centro de Rádio e Televisão (CRT)
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Profª Mary Rosane Ceroni, coordenadora do Curso de 
Pedagogia da UPM e  Profa. Débora Bueno Muniz Oliveira, 
diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo

Ewerton Leandro Dutra da Silva – cartunista

Mauro Motoryn, presidente da ONG Mais Feliz e Roseli Behaker 
Garcia, colaboradora do Mackenzie
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“Nosso objetivo foi mostrar que a comunidade, quando se 
une, pode fazer algo de bom por ela mesma. Louvamos a 
Deus pela disposição dos líderes e voluntários. Levar um 
pouco de saúde, ou melhor, a perspectiva que a situação 
atual pode mudar é, no mínimo, gratificante. Valeu a pena!”

Fábio Barcelos Jacinto
Líder do projeto Boca limpa, corpo saudável

“Nossa gratidão a Deus, que tem nos separado, dia após 
dia, para realização da sua obra. A oficina nos fez perceber 
a importância do envolvimento com a ação social, 
confrontando o pensar e o fazer, e transformando isso em 
crescimento de idéias, sentimentos e ações para todos.”

Poliana Rodrigues da Rocha
Líder do projeto Brincadeira é coisa séria

“Através das reuniões com a direção da escola, pais de 
alunos e empresários, vi que cada um queria dar sua 
contribuição. Valeu a pena pois vi o quanto as pessoas se 
empenharam para que a tarefa fosse terminada no mesmo 
dia. Foi algo fantástico, experiência única.”

Wellington Francisco Rosa
Líder do projeto Revitalizando a escola, revitalizando a 
comunidade

“Não sabia que na minha cidade havia um bairro com 
tanta carência de alimento físico e espiritual. Cada doação 
era uma realidade, alguns até choravam de emoção. Em 
cada lar era feita uma exposição da palavra de Deus e com 
muita atenção ele ouviam a palavra de Deus.”

José Edson Vieira dos Anjos
Líder do projeto 
Ame o próximo

“Para nós, sendo o segundo evento na cidade, foi uma 
bênção poder receber todos os voluntários de braços 
abertos. Vieram cheios de vontade de fazer o seu 
melhor. Foi um momento único para todos nós dentro da 
comunidade onde estamos inseridos! Deus nos abençoou 
muito e só temos a agradecê-lo por tão rica oportunidade 
de sermos abençoadores!”

Bruno Herinque Mota
Líder do projeto 
Dia do Mackenzie Voluntário em Baixo Guandu 2010

“Plantamos uma sementinha, de cultura de paz dentro 
da escola, para que todos acreditem que vale a pena o 
respeito às diferenças, a tolerância, a paz, a educação, 
a parceria de voluntários numa causa tão nobre. 
Agora sabemos que aquela sementinha vai crescer e 
multiplicar-se em virtudes, em valores, em apredizagem, 
comprovando-se que de fato: o bem faz bem e transforma 
vidas, alunos e mestres, pais e fi lhos, todos!”

Fabio Cicley Santos Cruz
Líder do projeto 
O bem faz bem e transforma nossa escola

“Foi indescritível a experiência. Ver tantas pessoas 
sendo benefi ciadas e recebendo atendimentos que, 
de outra forma, estariam bem distantes delas. A 
alegria das crianças e a recepção dos moradores dos 
bairros atendidos foram incríveis. Não posso esquecer 
da disposição dos voluntários. Tudo foi fantástico! 
Espero reviver esta experiência no próximo ano, pois é 
extremamente gratifi cante.”

Marcus Aurelio Melo Silva
Líder do projeto 
Boas novas em ação

“Através das reuniões com a direção da escola, pais de 
alunos e empresários, vi que cada um queria dar sua 
contribuição. Valeu a pena pois vi o quanto as pessoas se 

Líder do projeto 
Dia do Mackenzie Voluntário em Baixo Guandu 2010

A Solidariedade pelo Brasil – Pará
parcerias externas

A Solidariedade pelo Brasil – Espírito Santo
parcerias externas
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Líder do projeto 
Ame o próximo
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“Foi um dia inesquecível, onde vemos a comunhão dos 
voluntários trabalhar com tanta alegria no MV, este 
trabalho já está marcado no calendário de nossa cidade. 
Queremos agradecer a toda equipe do Mackenzie pelo 
apoio e já estamos nos preparando para o MV 2011, que 
Deus continue nos abençoando.”

Carlos Santos da Silva
Líder do projeto 
Amém - Mata de São João

“Movimentos como este desenvolvido pelo Mackenzie, 
nos traz a realidade do nosso próximo, que muitas 
vezes carece de uma mão amiga. Desenvolver o projeto 
na minha comunidade me trouxe muita alegria por ter 
envolvido pessoas na luta pela igualdade, mas ao mesmo 
tempo um peso muito grande de responsabilidade, pois a 
luta continua e agora não posso mais parar!”

Eliomário André da Rocha
Líder do projeto 
Amar faz bem

“Graças a Deus todas as equipes vestiram literalmente a 
camisa do MV 2010. O objetivo foi alcançado e o projeto 
foi um sucesso. Sempre focado em fazer o bem, servindo 
nosso próximo. Foi muito gratifi cante ver aquelas 
pessoas sendo atendidas por diversos profi ssionais nas 
mais variadas áreas. Todos engajados num só propósito 
de fazer o bem, pois no Mackenzie e na Primeira Igreja 
Presbiteriana de Itabuna continuaremos fazendo sempre o 
bem, até Cristo voltar.”

Cirilo Diniz Filho
Líder do projeto Central solidária

“A 1ª Igreja Presbiteriana de Lauro de Freitas, em parceria 
com o Mackenzie, realizou o 4º Dia de Ação Social, em 
16/10/2010. Graças a Deus os objetivos foram alcançados, 
sendo eles: levar solidariedade, serviços e lazer a 
comunidade circunvizinha à Escola Municipal Solange 
Coelho, em Lauro de Freitas. Ficamos maravilhados com a 
participação de empresas, instituição de ensino, indústria, 
administração municipal e de particulares visando o bem 
dos outros.”

Helcio Azevedo de Queiroz Junior
Líder do projeto DAS – Dia de Ação Social – Lauro de Freitas

Eliomário André da Rocha

Foto do projeto Igreja Presbiteriana Betel

A Solidariedade pelo Brasil – Bahia
parcerias externas
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administração municipal e de particulares visando o bem 
dos outros.”dos outros.”

Helcio Azevedo de Queiroz Junior
Líder do projeto DAS – Dia de Ação Social – Lauro de Freitas



NO MACKENZIE, O BEM FAZ BEM HÁ 140 ANOS 29
Confi ra todas as fotos do Mackenzie Voluntário 2010 em: www.picasaweb.google.com/MackenzieVoluntario2010

“Na tentativa de fazer o bem, nós é que recebemos o 
maior bem: o bem de fazer o bem! Foi um acontecimento 
marcante, sobretudo para cada voluntário que aprendeu 
na prática o ensino de Jesus que diz: ‘... quem quiser 
tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva...’ 
(Marcos 10.43).”

Rosivan Muniz Rios
Líder do projeto Igreja Presbiteriana em ação

“Foi maravilhoso ver em nosso ‘Mackenzie Voluntário’ a 
inclusão, como voluntários / benefi ciários, de 120 jovens da 
comunidade Quilombola de Lages dos Negros.”

Paulo Santos Terra Nova
Líder do projeto Mackenzie Voluntário – C.P. Augusto Galvão

“É uma alegria indescritível realizar o MV em nossa 
comunidade. O MV vem unir, vem somar nessa luta de 
ensinar as gerações de hoje e as futuras que em qualquer 
circunstância, em qualquer momento o bem só faz bem e 
que a seu tempo 
colheremos o fruto 
desse trabalho.”

Olindina Almeida Costa
Líder do projeto 
Bem viver – Roçadinho

“A possibilidade de realizarmos o MV não reside apenas na 
expectativa de desenvolvimento de um serviço voluntário, 
mas na satisfação de estar sendo útil à sociedade, 
demonstrando através de ações práticas o amor ao 
próximo. Este deve ser o sentimento de como uma mola 
faz com que toda a engrenagem funcione. É dessa forma 
que dizemos às pessoas que estamos preocupadas com 
elas, que elas nos 
interessam e que elas 
são o nosso próximo.”

Roseane Cristina 
Pacheco de Lima
Líder do projeto 
Vem viver feliz

“Ajudar a promover o MV nos permite sentir uma alegria 
imensa. Ver no rosto das pessoas o sorriso e a sensação de 
bem estar em poder usufruir de serviços que normalmente 
não estariam disponíveis trouxe para cada voluntário a paz 
e a certeza de que realmente o bem faz bem.”

Ruben Alberto de Souza Sobrinho
Líder do projeto Ame a Deus e faça o bem

“Na tentativa de fazer o bem, nós é que recebemos o 
maior bem: o bem de fazer o bem! Foi um acontecimento 
marcante, sobretudo para cada voluntário que aprendeu 

“É uma alegria indescritível realizar o MV em nossa 
comunidade. O MV vem unir, vem somar nessa luta de 
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“As pessoas foram tocadas pelo bem, o bairro foi tocado 
pelo bem e a cidade foi tocada pelo bem. Foi a primeira 
fez que vivi algo tão cheio de satisfação no serviço ao 
próximo, amei o projeto e todos que participaram também 
notaram o mesmo.”

Calmito Marcio Santana Fernandes
Líder do projeto 
Mãos que ajudam
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“Cabe a nós formar uma nova geração, consciente de 
seus deveres e disposta a trabalhar para uma melhora 
significativa da sociedade. O MV é uma oportunidade de 
iniciarmos essa transformação.”

Vivian Brandão Cardoso
Líder do projeto DMV Patrocínio 2010 – ações que fazem 
bem e permanecem

“Gostei muito de participar mais uma vez deste grande 
projeto social e como nos anos anteriores sinto-
me satisfeita em ajudar o próximo, a colaborar para 
desenvolver uma melhor qualidade de vida para a 
população de Mutum.”

Luciana Comitre e Silva
Líder do projeto O bem faz bem e transforma Mutum 2

“O MV em Mutum mais uma vez provou que o 
voluntariado faz uma considerável diferença na sociedade, 
e o Mackenzie, em seu empreendedorismo demonstrou, 
mais uma vez, ser uma instituição que promove e realiza o 
bem há 140 anos. Que venham outros!”

Rodrigo Geraldo da Silva
Líder do projeto 
O bem faz bem 
e transforma Mutum

“Graças a Deus tivemos uma tarde maravilhosa onde 
pudemos alcançar muitas pessoas com diversas ações. 
Esperamos que no próximo ano tenhamos condições de 
fazer o MV novamente, alcançando um número maior de 
pessoas e realizando mais ações.”

Diogenes Ferreira Lima
Líder do projeto O bem faz bem em Patos de Minas

A Solidariedade pelo Brasil – Minas Gerais
parcerias externas

REVISTA MACKENZIE VOLUNTÁRIO 201030

me satisfeita em ajudar o próximo, a colaborar para 
desenvolver uma melhor qualidade de vida para a desenvolver uma melhor qualidade de vida para a 
população de Mutum.”

Luciana Comitre e Silva
Líder do projeto O bem faz bem e transforma Mutum 2

“O envolvimento de pessoas dos mais diversos níveis 
sociais foi a prova de que diante de Deus somos todos 
iguais e cada um dos voluntários colaborou para 
que o evento fosse um sucesso! Vimos dons sendo 
descobertos e colocados na presença de Deus para 
que o Senhor trabalhasse em nós. De forma geral, 
conseguimos realizar mais de 10.000 atendimentos.”

Carlos Alberto Dias
Líder do projeto Caxambu Fazendo o bem
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“Sinto-me realizado com ações dessa natureza. Fico cada 
vez mais desejoso de fazer mais e melhor. Parabéns ao 
Mackenzie pelo fantástico projeto, aos voluntários como 
um todo e a 
todos nós pela 
participação 
ostensiva.”

Roberval Góis
Líder do projeto 
Nova dimensão

“Pudemos escrever na história do MV conquistas e 
objetivos atingidos, demonstrando que as pequenas 
atitudes e as grandes ações são a prova de que os valores 
e princípios cristãos produzem efeitos impressionantes 
no ser humano, principalmente, a solidariedade. Está 
comprovado que em todas as circunstâncias o bem faz 
bem, sempre!” 

Rev. Eudes Ferreira de Oliveira
Líder do projeto Pernambuco solidário – plantando a 
semente da solidariedade

Mackenzie pelo fantástico projeto, aos voluntários como 

“Realizando as atividades do projeto, não só estamos 
trabalhando para Cristo, mas também temos melhorado 
um pouco a nossa sociedade. Glorifiquemos a Deus, 
oremos pelo Brasil e agiremos por Cristo na nação.”

Dirk Timóteo Batista Junior
Líder do projeto Vidas

Líder do projeto 
Nova dimensão

Líder do projeto Pernambuco solidário – plantando a 
semente da solidariedade

“Destacamos uma grande conscientização para as 
questões ambientais. Realizamos pinturas em algumas 
moradias carentes onde pudemos apresentar a sociedade 
a solidariedade de muitos e preocupação com as vidas. 
Louvamos a Deus pela oportunidade de contribuir com a 
sociedade e fazer o bem nos fez muito bem.” 

Adriana Alves Ferreira da Rocha
Líder do projeto Mão amiga

“Destacamos uma grande conscientização para as 

A Solidariedade pelo Brasil – Pernambuco
parcerias externas

A Solidariedade pelo Brasil – Goiás
parcerias externas
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Fotos do projeto 
Pólo Pernambuco 
solidário
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“O projeto Criança feliz nasceu de um bate-papo entre 
4 amigas com objetivo de levar alegria às crianças da 
Instituição e hoje conta com adeptos dentro e fora da 
faculdade. Pelo 2º ano consecutivo nosso projeto foi 
um sucesso, o número de voluntários dobrou e em 2010 
tivemos a oportunidade de conhecer mais pessoas com o 
mesmo objetivo: que gostam de ajudar o próximo e lutam 
pelo bem estar social. Juntos podemos contribuir para um 
mundo melhor!”

Fabiana de Lima Souza
Líder do projeto Creche limpa, criança feliz!

“Eu só tenho que agradecer em primeiro lugar a Deus e 
ao Instituto Presbiteriano Mackenzie pela oportunidade 
de fazer o bem, embora deva ser a tonica de todos os dias 
dos verdadeiros cristãos.”

Nilton Gonçalves
Líder do projeto Amor aos idosos

“O projeto Ajudando a Sonhar fez a entrega dos 
brinquedos e das fantasias doadas ao INCA Voluntário. 
Conseguimos cerca de 120 fantasias e diversos brinquedos. 
Praticamente todas as crianças que participaram da festa 
foram beneficiadas com nossas doações. A recepção foi 
calorosa e a alegria contagiante. A responsável Wania 
Slany nos recebeu muito bem e nos passou a necessidade 
diária de cada criança internada ou em tratamento. 
Conseguimos doar para o Natal, 5 caixas e 7 sacolas 
grandes de brinquedos e fantasias novas. Saímos certas de 
que cumprimos o nosso projeto de colaboração.”

Isabelli Maria Gravata Maron
Líder do projeto 
Ajudando a sonhar

A Solidariedade pelo Brasil – Rio de Janeiro
parcerias externas
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“Uma experiência forte e marcante. Ver e ser parcialmente 
responsável por mais de uma centena de crianças tendo 
uma oportunidade em suas vidas que, se para uns é 
presente, ainda que por vezes esporádica, para eles era 
um sonho, quase utópico. Ver isto se realizar foi único.”

Jouberto Heringer da Silva
Líder do projeto Moleque feliz
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“A ação é maravilhosa, mas gostaríamos de estendê-la a 
mais pessoas da comunidade, se possível a outras crianças 
pois nem todo o efetivo está na creche. Os voluntários 
mostram certo receio mas confiam no trabalho e sua 
vontade de ajudar é maior do que o receio. Agradeço a 
equipe do Mackenzie que nos ajuda indiretamente para o 
sucesso do trabalho.”

Elisangela Bezerra Francisco de Azevedo
Líder do projeto Ressocializar sem preconceito

“A cada ano percebo que de fato ‘o bem faz bem’. Foi 
muito satisfatório testemunhar o engajamento de alunos, 
professores e colaboradores do Mackenzie Rio envolvidos 
no projeto ‘Doe sangue – doe vida’, executado pela quinta 
vez consecutiva em nossa Instituição.”

Carlos Cesar Ferreira Vargas
Líder do projeto Doe sangue – doe vida

“Após três anos de trabalho voluntário junto às 
mulheres da Vila Mimosa, nos pareceu que neste ano, 
as primeiras sementes germinam à medida em que os 
meios de comunicação foram até ao local e divulgaram as 
necessidades locais. Essa visibilidade provavelmente dará 
bons resultados no sentido politico humanitário. Assim, 
nos motiva a continuar a levar um pouco de afeto a quem 
tem tão pouco.”

Maria Manuela Alves Maia
Líder do projeto Mimadas ou mimosas... mulheres!

“A cada ano percebo que de fato ‘o bem faz bem’. Foi 
muito satisfatório testemunhar o engajamento de alunos, 
professores e colaboradores do Mackenzie Rio envolvidos 
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“Eu simplesmente amei... e o mais bacana é que até hoje 
as pessoas do meu prédio ainda estão deixando doações. 
Isso é muito bom, porque vou continuar esse projeto pelo 
ano todo! ‘A compaixão para com os animais é das mais 
nobres virtudes da natureza humana’ (Charles Darwin).”

Priscila Etelvina Neves
Líder do projeto 
“Os focinhos carentes da SOZED agradecem”

“Passei o dia inteiro exultando com uma equipe de 
um espírito voluntário ostensivo e vendo no rosto 
de muitas pessoas a alegria de receber um pouco do 
muito que necessitam. Sou grato a Deus por liderar 
pessoas despojadas que atenderam muitas crianças, que 
puderam viver um dia alegre e usufruir de serviços que 
habitualmente não teriam acesso. Que o Senhor da Igreja 
abençoe ricamente suas vidas. Penso que até mesmo fazer 
o bem, só nos é possível porque Deus é misericordioso e 
nos concede o privilégio de 
realizar por sua suprema 
bondade. A Ele, pois, toda 
honra, toda glória e Louvor!”

Nilson Cardoso Dutra
Líder do projeto 
Sou criança III
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“A cada ano temos sentido as dádivas do Pai nos 
proporcionando maior número de voluntários e 
beneficiados. É gratificante ver a alegria estampada no 
sorriso de uma criança ou nos incontáveis ‘obrigados’ 
de um adulto. O projeto Abrace é isso, levar respeito e 
dignidade à comunidade. É maravilhoso podemos dar o 
que temos de melhor: o amor ao próximo. Agradeço todo 
apoio dos voluntários e colaboradores que estiveram 
conosco. Que Deus abençõe cada um!”

Bruna Souza de Azevedo
Líder do projeto 
Abrace Estoril

“Desenvolver um projeto de ação social voluntariamente 
para mim foi uma grande oportunidade de 
amadurecimento pessoal. Liderar uma equipe de 
voluntários não é tarefa fácil, mas, ajudar o próximo 
supera qualquer dificuldade.”

Rubia Helena de Amorim
Líder do projeto AME São Luiz do Paraitinga

“A ação desenvolvida trouxe muita harmonia e o trabalho 
em equipe! Pudemos despertar sensações, colaborar 
como guias de pessoas que, às vezes, não percebem como 
o mundo se torna diferente ao retirar um dos 5 sentidos. 
O ambiente tranquilo possibilitou mais calmaria e espaço, 
ajudou-nos também com a criatividade para o percurso.”

Thayná Cardoso Alves Haine
Líder do projeto Câmara dos sentidos

“A imagem dos grupos partindo em caminhada, todos 
uniformizados, e com um objetivo tão importante, trouxe 
uma emoção à parte. Além disso, ver o povo Presbiteriano 
reunido (IPB e IPI) depois de 107 anos, com um objetivo 
comum, me fez pensar que vale a pena servir a Cristo 
em todas as circunstâncias. Participar desse projeto foi 
mais do que celebrar os 140 anos de Presbiterianismo em 
Campinas e região. O que tivemos foi uma pura obediência 
do mandamento de Jesus: ‘Ide por todo o mundo e 
pregai...’. Espero poder servir dessa forma em outra 
oportunidades.”

Marcelo de Freitas Minicz
Líder do projeto Caminhada da reforma – 140 anos do 
Presbiterianismo em Campinas e região

“Como participante de projetos sociais desde 2003 e 
mackenzista desde 2006, tendo me tornado também 
estagiário da TV Mackenzie em 2009, me sinto 
extremamente honrado em fazer parte desse time de 
voluntários. Esse projeto tem um valor especial para mim 
pois envolve além das causas que já defendo, um vínculo 
com o local onde me desenvolvo como futuro publicitário 
e profissional. O Mackenzie deve cada vez mais investir 
nisso e valorizar seus voluntários. Isso faz o Mackenzie ser 
quem é e faz ser quem eu sou também.”

Murilo de Sena Cagliari
Líder do projeto Dia da criança verde – Rotaract Club de 
Limeira Tatuibi
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“Com a ajuda dos voluntários, conseguimos alcançar o 
objetivo esperado, pois desenvolvemos várias atividades 
com as crianças, e pude observar que as mães gostaram 
muito, pois foi um dia muito importante para comunidade 
do Parque Miguel Mirizola.”

Silvia Sampaio Sales Santos
Líder do projeto Dia do doce com a STC Cotia

“Mais uma vez pude ver que ainda existem pessoas 
realmente voltadas ao social; agradeço de coração a todos 
e principalmente aos voluntários do Mackenzie São Paulo 
e Tamboré que confiaram em meu trabalho. A alegria 
estampada em cada rostinho pode me proporcionar ainda 
mais força e vontade de continuar nesta jornada que Deus 
me confiou... Deus abençoe a todos que diretamente ou 
indiretamente estiveram ao meu lado mais uma vez. Beijos 
do fundo do meu coração.”

Andréa Gonçalves de Pádua Souza
Líder do projeto “Happy day” – amamos 2010

“Foi um projeto que marcou pela oportunidade de servir 
e de observar o resultado destas ações não apenas 
naqueles que foram servidos, mas também na alegria 
e satisfação daqueles que puderam servir. Pretendo 
melhorar para o próximo ano.”

Valter Alcantara de Souza
Líder do projeto O bem faz bem e transforma – Alto Tietê 
– Itaquaquecetuba

“É sempre uma alegria 
participar de toda
 e qualquer ação que 
ofereça dignidade e 
oportunidade às pessoas. 
Trabalhar com o MV é sempre uma alegria. Outra alegria 
é ver o envolvimento dos voluntários, na boa vontade 
de servir ao próximo, com a consciência de que assim se 
serve a Deus.”

Jorge Corrêa dos Santos Filho
Líder do projeto 
O bem faz bem e transforma – Alto Tietê – Poá

“Já é o segundo ano 
consecutivo que 
desenvolvemos o MV 
em Suzano, sendo que 
neste ano tivemos a 
alegria de trabalhar com 
número superior ao dobro 
de voluntários e contabilizar 
mais de sete vezes o 
número de atendimentos 
à população, em relação ao 
ano passado. Isto demonstra 
que a população corresponde 
a estes projetos, e que há 
uma carência muito grande 
de eventos sociais para a população mais carente de 
nossas cidades. Parabenizo a iniciativa do Mackenzie no 
apoio a estes eventos, contribuindo para que o mandado 
de amor ao próximo seja exercido.”

José Antonio Lazzari
Líder do projeto 
O bem faz bem e transforma – Alto Tietê – Suzano
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“A satisfação de ver os beneficiados recebendo com 
alegria os serviços da ação social nos motiva a continuar 
no trabalho. Acredito que a nossa pequena contribuição, 
acompanhada da palavra de Deus, pode ser motivo de 
reflexão que contribuirá para a melhoria do indivíduo em 
sua integridade.”

Paulo Mastro Pietro
Líder do projeto Zona leste tem jeito

“Ser elemento integrante do desenvolvimento é muito 
gratificante.”

Jonas Costa de Aquino
Líder do projeto UPA - Jogos Olímpicos de Adolescentes 
Presbiterianos

“Foi muito importante esta ação, principalmente para os 
nossos alunos das turmas dos adultos, pois acreditavam 
que somente as crianças podiam fazer a diferença 
em ações comunitárias e o Mackenzie Voluntário 
proporcionou a eles uma nova visão de solidarierdade 
e sustentabilidade e sendo assim, conseguiram passar 
essa nova visão para a população-alvo da ação. Foi muito 
gratificante para nós.”

Débora Pontes de Matos
Líder do projeto Sementes do futuro

“Realizamos essa atividade para as crianças há cinco anos. 
E a cada ano com o esforço de cada um dos voluntários 
fazemos uma festa melhor e maior. E podemos perceber 
que com tão pouco e com boa vontade é possível mudar e 
proporcionar uma avalanche de alegria, amor no coração 
das pessoas. Tem uma frase muito bonita de Gandhi 
que diz o seguinte: ‘nós devemos ser a mudança que 
desejamos ver no mundo’. Agradeço ao Mackenzie pelo 
apoio, pois juntos somos maiores. ‘O bem faz o bem e esta 
é a diferença’!”

Johny Buarque Pires
Líder do projeto Semear

“Participar deste projeto é muito gratificante para mim, 
pois já realizo este trabalho com a instituição a alguns 
anos, e a cada nova ação do MV procuro levar mais alegria 
e diversão para crianças adoráveis e carinhosas que me 
cativam muito.”

Elias Antonio Zadeh Mitre
Líder do projeto Fazer o bem sem olhar a quem

“Ser elemento integrante do desenvolvimento é muito 

A Solidariedade pelo Brasil – São Paulo
parcerias externas

“Participar deste projeto é muito gratificante para mim, 

“É gratifi cante poder participar de um projeto social e 
compartilhar com outras pessoas o ato de doar, não 
somente as roupas, propósito do projeto, bem como 
nosso tempo, para questões tão relevantes em nossas 
vidas.”

Luanda Fratchesca Gomes
Líder do projeto Roupas para que não tem
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A Solidariedade pelo Brasil – Mato Grosso
parcerias externas

“Para mim o MV 2010 foi 
uma grata surpresa, pois 
nós mais do que dobramos 
o número de voluntários 
previstos para este ano. 
Penso que este evento 
além de dar visibilidade 
àquilo que é feito ao longo 

do ano, por diversas equipes de voluntariado, também é a 
possibilidade de atrair novos voluntários para que juntos 
todos possamos ser semeadores de futuro melhor.”

Manoel Gonçalves Delgado Júnior
Líder do projeto Pólo Cuiabá – IPC

“Na História da Igreja e na narrativa bíblica, os pequenos 
aos olhos humanos foram os maiores instrumentos de 
Deus, pois quando sou fraco eis que sou forte. Louvado 
seja Deus pelo Mackenzie, pela Escola Presbiteriana 
de Cuiabá e pela Igreja Presbiteriana do Areão, que 
entenderam o chamado de Deus para servir.”

Gislene Rage Curvo
Líder do projeto Unidade e atitude – Cuiabá

“É sempre um prazer participar do Mackenzie Voluntário. 
Todas as vezes temos contado com a participação em 
massa de nossa Escola, assim como dos professores e 
funcionários da Escola onde é realizada a ação. Portanto 
ficamos muito felizes em contribuir nesse projeto tão 
maravilhoso em que os melhores objetivos têm sido 
alcançados.”

Vanda Mara Bueno Godoy
Líder do projeto EPAF em ação pelo bem
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“Com muita alegria e entusiasmo o Sínodo Sudoeste 
Paulista, em parceria com o Presbitério Norte Novo 
Paraná, realizou no dia 9/10 o MV nas tribos de Caarapó 
e Guyra Roka, na cidade de Caarapó, região da grande 
Dourados. Foram mais de 230 voluntários que trabalharam 
neste dia. O que se verificou é que apesar de todo o 
trabalho de preparação e execução, todos no final do 
dia estavam por demais satisfeitos pela rica e profícua 
oportunidade de participarem do projeto.”

Clodoaldo Waldemar Furlan
Líder do projeto 
Missão Caiuá Dourados – 
Aldeias Caarapó e
Guirarocá

“Foi um momento inesquecível, realmente marcante 
em nossas vidas. Tivemos a participação excelente dos 
voluntários, todos envolvidos no projeto, o que fez com 
que o mesmo fluisse com naturalidade e dentro de nossas 
expectativas. Trata-se de um povo muito carente de uma 
atenção muito especial, e isto que fizemos é um pouco 
do que eles precisam. É muito gratificante poder servir ao 
próximo. Já estamos nos programando para o próximo 
ano, se Deus assim o permitir.” 

Clineu Aparecido Francisco
Líder do projeto Missão Evangélica Caiuá – Dourados – MS 
– Aldeia Porto Lindo

Foto dos voluntários do projeto 
Ação no Hospital Infantil da Missão Caiuá

“Com muita alegria e entusiasmo o Sínodo Sudoeste 

A Solidariedade pelo Brasil – Mato Grosso do Sul
parcerias externas
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Clineu Aparecido FranciscoClineu Aparecido Francisco
Líder do projeto Missão Evangélica Caiuá – Dourados – MS 
– Aldeia Porto Lindo
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A Solidariedade pelo Brasil – Tocantins
parcerias externas

“O MV em Palmas, foi um marco para Igreja Presbiteriana. 
Conseguimos reunir 200 voluntários em prol de uma 
só causa. O resultado final foi positivo. Como primeiro 
trabalho realizado com a marca Mackenzie, considero que 
a Instituição obteve exito como divulgação da sua marca 
em nosso Estado. Tivemos a cobertura das principais 
televisões de Palmas durante o evento. Trabalhei com 15 
coordenadores, o que proporcinou uma dinâmica eficaz no 
projeto.”

Elton Elias de Souza Andrade
Líder do projeto Semear

coordenadores, o que proporcinou uma dinâmica eficaz no 
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www.mackenzievoluntario.com.br

Conheça algumas metas para atingirmos os 
8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio propostos pela ONU.

Acesse o site www.objetivosdomilenio.org.br e saiba mais.

2011
8, 15 e 22 de Outubro

Pequenos gestos podem 
mudar nosso país. 

Faça o seu, seja voluntário!

2011

Faça o seu, seja voluntário!

Erradicar a extrema pobreza e a fome 
• Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da 
população com renda abaixo da linha da pobreza. 
• Reduzir pela metade, até 2015 a proporção da 
população que sofre de fome.

Atingir o ensino básico universal
• Garantir que, até 2015, todas as crianças, 
terminem o ensino fundamental.

Promover a igualdade entre os sexos e 
autonomia das mulheres
• Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino 
fundamental e médio até 2005.

Reduzir a mortalidade infantil
• Reduzir em dois terços, até 2015, a mortalidade 
materna de crianças menores de 5 anos.

Melhorar a saúde materna
• Reduzir em três quartos, até 2015, a taxa de 
mortalidade materna. 

Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças
• Até 2015, ter detido e começado a reverter a 
propagação do HIV/AIDS, da malária e de outras 
doenças.

Garantir a Sustentabilidade Ambiental
• Integrar os princípios do desenvolvimento 
sustentável nas políticas e programas nacionais e 
reverter a perda de recursos ambientais até 2015. 
• Reduzir à metade, até 2015, a proporção da população 
sem acesso sustentável à água potável segura. 
• Até 2020, ter alcançado uma melhora 
signifi cativa nas vidas de pelo menos 100 milhões 
de habitantes de bairros degradados. 

Estabelecer parceria mundial para o 
desenvolvimento
• Em cooperação com os paises em 
desenvolvimento, formular e executar estratégias 
que permitam trabalho digno e produtivo aos jovens. 
• Em cooperação com o setor privado, tornar 
acessíveis os benefícios das novas tecnologias, 
especialmente nos setores de informação e 
comunicação. 




