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Feira de Antiguidades garante financiamento a projetos sociais
Colecionadores, comerciantes e
admiradores de peças antigas foram
recebidos na sede do Mensageiro da

Público prestigiou o último evento do ano

Caridade nos dias 15 e 16 de dezembro.
Eles participaram da última edição da Feira
de Antiguidades de 2021. O evento
disponibiliza para a comunidade peças raras
e peculiares recebidas em doação pela
entidade.
Os
visitantes
também
encontraram móveis raros, equipamentos
elétricos e eletrônicos e peças artísticas.
Segundo o Supervisor Administrativo do
Mensageiro da Caridade, Alcione Peruzzo,
esta edição ofertou aos interessados
produtos de qualidade e muitas peças de
valor histórico. “A feira é uma oportunidade
de arrecadação para que nossos projetos de
atendimento
social
possam
ter
continuidade”. Além da oportunidade de
trabalho para jovens e pessoas que estão
ingressando no mercado de trabalho, a
entida

entidade mantem atendimento a pessoas
em situação de vulnerabilidade social no
Centro Social Madre Madalena, no Centro
Social de Cultura e Artes Pe. Irineu Brand
e no Centro de Convivência Santa Clara.
Peruzzo salienta que mesmo no período
da pandemia, a instituição manteve seus
projetos
sociais
com
crianças,
adolescentes e idosos. “As atividades
foram à distância e acrescentamos às
ações das oficinas socioeducativas e de
convivência a distribuição de alimentos
que assegurou condições de vida para as
famílias”. Ele acrescentou que o recurso
gerado com a Feira é o suporte
fundamental para que as crianças recebam
educação e os idosos acompanhamento e
apoio.

SOS Bahia/Minas Gerais – Solidariedade que transborda
A Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil e a Cáritas Brasileira estão
conclamando a todos os brasileiros para
colaborar no socorro às populações da
Bahia e de Minas Gerais afetadas pelas
enchentes que assolam esses estados. Os
alagamentos já provocaram dezenas de
mortes e milhares de pessoas foram
obrigadas a deixar suas residências. O
apelo da Igreja no Brasil é para que a
população realize a doação de qualquer
valor para auxiliar as famílias.
O Diretor Executivo do Mensageiro da
Caridade, Luís Carlos Campos, afirmou
que o Rio Grande do Sul também se soma
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REINVENTAR A HUMANIDADE

Renovar as crenças. Reanimar a
esperança. Fortalecer as expectativas.
Reavivar o amor. Promover o ânimo.
Realinhar a motivação. São as expressões
mais comuns na virada do ano. Elas são
expressões portadoras da maravilha da
fé, que se refunda em cada início de ciclo
e de ano. Sem elas nosso empenho fica
limitado ao pesado fardo da necessidade
de realizar coisas e desempenhar
responsabilidades.
Nada tem sentido se não for
fundamentado numa razão. O Mensageiro
da Caridade tem uma razão de ser e existir,
que está expressa em sua missão: “Ser uma
organização atuante na superação dos
www.caritasportoalegre.org

soma a este mutirão nacional de apoio às
comunidades atingidas no centro do país. “O
momento é de solidariedade. A reconstrução
é o período mais doloroso para essas famílias,
por isso, queremos contribuir para que não
falte meios para recuperar residências,
benfeitorias e condições adequadas para as
pessoas viverem com dignidade”.

problemas
sociais,
promovendo
a
oportunidade de emprego, de educação e
formação para jovens, o serviço de
convivência e fortalecimento de vínculo para
crianças e adolescentes, o apoio a famílias
afetadas por incidentes naturais e em
situação de vulnerabilidade social, a
preservação ambiental com a reutilização e
destinação correta de bens e produtos
residuais e desenvolvendo ações junto à
comunidade carente”.
Tudo isso concorre para fortalecer a
relação de ajuda no cuidado da pessoa.
Cada ser humano oferece um sentido para a
existência de nossa instituição. Por isso, ao
iniciar 2022 fazemos um voto de renovação

sobre aquilo que significa o nosso existir.
A ressignificação é um elemento
importante no processo criativo, onde a
habilidade de atribuir novas importâncias a
um evento comum, a um projeto
cooperativo, a uma ação de entreajuda se
torna útil e propicia prazer às pessoas.
Nessa compreensão, nossa atividade
institucional se torna agradável, necessária
e fundamental para aquilo que buscamos a
cada dia: reinventar a humanidade com
base no amor.
Luís Carlos Campos
Diretor Executivo do Mensageiro da Caridade
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Crianças e idosos celebram o Natal
Nós devemos ser como uma vela, gastar a nossa vida
fazendo bem. Hoje, as pessoas pensam muito em si, mas
Deus nos ensina a amar. Essa é a característica de Deus”.
Esta foi a mensagem do Presidente do Mensageiro da
Caridade, Pe. Flávio Steffen, durante a celebração conjunta
de Natal dos participantes das atividades no Centro de
Convivência Santa Clara e no Centro Social de Cultura e
Artes

Alegria e fantasia do Natal

Artes Pe. Irineu Brand.
A comemoração natalina aconteceu no dia 18 de dezembro,
promovendo uma convivência intergeracional. Crianças, adolescentes e
idosos confraternizaram e expressaram gratidão pela vida e pela força na
superação de tantas adversidades. Um dos momentos emocionantes da
programação foi a apresentação do Coral dos Idosos do Centro de
Convivência Santa Clara. O assistente social do Centro Social Pe. Irineu
Brand, Jonas Pertile, afirmou que em meio a pandemia a celebração do
natal foi uma oportunidade de renovar as esperanças. “Todas as
mensagens aqui transmitidas destacaram a importância do amor e da
acolhida às pessoas”.
Além da distribuição de picolé e algodão doce para as crianças, todas
as famílias receberam cestas básicas, panetone e lanche. Para simbolizar o
bem querer e o respeito à sabedoria, os idosos receberam flores. Como
era uma festa de Natal não podia faltar o Papai Noel. Ele entregou
presentes, brinquedos e material escolar a todas as crianças e
adolescentes que participam das oficinas do Centro Social Pe. Irineu. No
total, foram 115 famílias alcançadas neste evento.
A entrega de presentes e cestas básicas foi possível graças à
mobilização de empresas e pessoas que contribuíram com doações de
alimentos e brinquedos. O Diretor Executivo do Mensageiro da Caridade,
Luís Carlos Campos, agradeceu a todos os que contribuíram para que este
evento fosse possível. “Embora estejamos passando por um ano difícil,
encontramos pessoas generosas que nos ajudam a cumprir nossa missão
de cuidar da vida”. Em sua reflexão, Pe. Flávio pediu que as pessoas
tenham carinho e cuidado umas com as outras. “Quero fazer um pedido
de coração: tenham sempre a atitude de dar amor para as outras pessoas.
Onde Deus está não falta o amor”.

Expediente

AGENDE SUA
DOAÇÃO PELO
FONE (51)
32232555

Secretariado de Ação Social da
Arquidiocese de Porto Alegre
Av. Ipiranga, 1145
90160-093 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3223 2555

Presidente
Pe. Flávio Canísio Steffen

Diretor Institucional
Dom Asilson Busin

Assistente Eclesiástico
Pe. Rogério Luís Flores

Diretor Executivo
Luís Carlos Campos

Jornalista Responsável
Elton Bozzetto - RP 10.417

Diagramação
Angela Bozzetto

MENSAGEIRO DA

Cáritas

Órgão informativo do Secretariado de Ação
Social da Arquidiocese de Porto Alegre

2

MENSAGEIRO DA

Cáritas

Publicação mostra riqueza da ação do
Mensageiro da Caridade
São 44 páginas de cidadania,
solidariedade,
desenvolvimento
social, cooperação, caridade e
cuidado da vida. Esse é o resumo
do trabalho do Mensageiro da
Caridade em 2021, que acaba de
ser recontado na edição especial
da Revista Mensageiro da Cáritas.
A publicação anual recolhe a
riqueza da ação social na
Arquidiocese de Porto Alegre com
diferentes públicos e com uma rica
diversidade de ações, projetos e
programas.
Segundo o Diretor Executivo
do Mensageiro da Caridade, Luís
Carlos
Campos,
apesar
da
pandemia e das restrições, a
entidade se manteve firme na sua
missão de mobilizar pessoas,
intenções e recursos para auxilias
às
pessoas
em
maior
vulnerabilidade. “A leitura de
nossa revista é um alento diante
de tantas dificuldades que a
população enfrenta devido à
pandemia

pandemia e à crise que afeta o país.
Esperamos que em 2022 nossos
doadores continuem apoiando a
causa da defesa da vida”.
www.caritasportoalegre.org

Doadores recebem cartão com mensagem natalina
O espírito de fraternidade e paz suscitado
pela celebração natalina está circulando pela
cidade no caminhão do Mensageiro da
Caridade. Todos os doadores que
encaminharam seus donativos na semana do
Natal receberam mensagens especiais. Os
cartões foram elaborados por crianças,
adolescentes e idosos que participam das
atividades dos centros sociais Madre
Madalena, Pe. Irineu Brand, Centro de
Convivência Santa Clara e Serviço de
Convivência da Paróquia Nossa Senhora da
Glória.
Esses serviços de convivência e
socioeducação
são
mantidos
pelo
Mensageiro da Caridade na Vila Cruzeiro, na
Vila Conceição e no Bairro Glória. A
sustentação das atividades é viabilizada com
recursos gerados com as doações recebidas.
O Diretor Executivo do Mensageiro da
caridade

Caridade, Luís Carlos Campos, afirmou que
essa mensagem é portadora da alegria e da
esperança vivida e propagada nesses
ambientes. “Queremos que essa corrente de
solidariedade e de paz continue a inspirar
atitudes generosas que ajudam a construir
uma nova humanidade”.
Os cartões aos doadores foram entregues
pelos servidores do Mensageiro da Caridade
no ato de coleta das doações. O servidor do
Mensageiro, Anderson Nascimento de
Oliveira, testemunhou a alegria e a
satisfação das pessoas ao receber a
mensagem singela, mas cheia de significado.
“As pessoas receberam o cartão com muita
alegria. Lembro de uma senhora do Bairro
Santo Antônio que ficou encantada com o
cartão e demonstrou muita felicidade com a
mensagem. Ela elogiou o carinho do
Mensageiro da Caridade com os doadores”.

Cartões foram confeccionados nos projetos
sociais

Móveis garantem dignidade à família kaingang

Carga de donativos para família do Morro do Osso

Família da comunidade
indígena Kaingang do
Morro do Osso, na Zona
Sul de Porto Alegre, vai
viver um final de ano com
mais dignidade. No dia 21
de dezembro, a família de
Patrícia Salvador recebeu
uma carga de móveis para
equipar
sua
primeira
residência. Ela vai viver na
nova casa com marido e
um filho.
A família recebeu cama,
colchão, armário para a
cozinha, sofá, estante,
mesa e cadeiras. Os
móveis darão suporte para

o casal. Os dois trabalham como
artesãos e a venda da produção
consegue apenas contribuir no
orçamento doméstico. Por isso, a
ajuda do Mensageiro da Caridade foi
fundamental para que a família viva
com dignidade.
Segunda a líder indígena, Teresinha
Ribeiro, esse apoio do Mensageiro
garante bem estar e qualidade de
vida para a família e para a
comunidade indígena. Ao receber a
ajuda para mobiliar a casa de Patrícia,
os indígenas também receberam de
presente um panetone, simbolizando
a fraternidade e a solidariedade que
assegura o atendimento aos direitos
fundamentais daquela comunidade.

Celebração de Natal lembra missão da entidade
“A gente trabalha aqui não apenas pelo
salário mensal, mas pela missão que o
Mensageiro da Caridade tem de ajudar a
promover as pessoas, tanto nos centros
sociais, quanto na ajuda a tantas famílias
que recebem nosso apoio. Por isso,
agradeço a cada um de vocês pela
dedicação nesse ano de 2021”. Esta foi a
mensagem do Diretor Executivo do
Mensageiro da Caridade, Luís Carlos
Campos, aos funcionários na celebração de
final de ano. A atividade aconteceu no dia
24 de dezembro, na sede da entidade.
Também participou da celebração
natalina o novo Presidente da instituição,
Pe. Flávio Canísio Steffen. Ele assumiu a
presidência da entidade no dia 22 de
outubro. Segundo Pe. Flávio, a missão que
a entidade tem é maior do que a
imaginação pode projetar. “Nós existimos
não para manter essa estrutura, mas para
oioio
www.caritasportoalegre.org

acolher e ajudar as pessoas em
suas dificuldades”. O presidente
apresentou uma mensagem de natal
para os servidores da entidade.
“Todos temos uma estrela dentro de
nós. Deixem essa estrelar guiar os
vossos passos para onde tem vida e
amor. Isso é que dá sentido para
nossas vidas. Deixem Jesus entrar
na vida de vocês e de suas famílias”.
Para a confraternização de Natal,
a entidade ofereceu aos servidores
uma cesta básica e uma ave natalina,
com intuito de promover a
celebração
na
família
dos
funcionários.
Acompanhou
o
Funcionários recebem presente de Natal
presente uma mensagem elaborada
pelas crianças, adolescentes e idosos que participam dos projetos sociais da entidade. Luís
Carlos Campos disse que essa mensagem é uma manifestação de carinho das pessoas pelo
bem que o Mensageiro da Caridade faz elas. “Isso é a expressão de uma rede de amor e
caridade que formamos para melhorar a vida das pessoas”.
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Centro Social recebe visita do Papai Noel

Diálogo entre crianças e o “bom velhinho”
O período do Natal sempre é marcado pelo encanto e pela
magia. Crianças e adolescentes que participam das atividades
paralel

socioeducativas do Centro Social Pe. Irineu Brand puderam
experimentar a fantasia natalina no dia 22 de dezembro. O Centro
Social recebeu a visita do Papai Noel e sua ajudante a senhora
Roberta, para um momento de troca de presentes e alegria. Cada
criança foi agraciada com um litro de leite e um kit de guloseimas.
Segundo o assistente social Jonas Pertile, era possível perceber
no olhar das crianças, adolescentes o encanto durante a roda de
conversa que tiveram com o bom velhinho. “Eles conversaram, riram
e fizeram uma linda oração, acentuando que o principal motivo de
comemorar o Natal é a celebração no nascimento de Jesus”. Pertile
destacou que esse diálogo foi importante para reafirmar a
importância da diversidade do trabalho realizado e a segurança
transmitida no processo educativo, “porque no Centro Social elas
estão protegidas numa sociedade que costuma marginalizá-las”.
O Papai Noel deixou uma bela mensagem às crianças: “eu senti
uma alegria muito grande em saber que o espírito natalino ainda
alegra crianças e adultos. Tenho muita gratidão em poder
compartilhar com vocês esse momento mágico”.

Secretário Léo Voigt visita o Mensageiro da Caridade
Os centros sociais e os projetos com idosos mantidos pelo
Mensageiro da Caridade na Vila Cruzeiro, Vila Maria da
Conceição e bairro Glória têm uma demanda de atendimento
semanal de 584 crianças e adolescentes e 165 idosos. Além
desses serviços, mensalmente 300 famílias recebem apoio
emergencial, através da distribuição de alimentos e cestas
básicas. O quadro ficou agravado com a pandemia, em razão
da condição de vulnerabilidade das famílias.
Os dados foram apresentados no dia 28 de dezembro ao
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt. A
reunião aconteceu no dia 28 de dezembro, na sede da
entidade. Segundo o Diretor Executivo do Mensageiro da
Caridade, Luís Carlos Campos, apenas três atividades têm
parceria de financiamento público com o município. “O
restante das ações em execução como serviço de convivência,
oficinas socioeducativas e ações de apoio emergencial às
famílias são custeados com recursos da entidade”.
Além das atividades nos centros sociais, o Mensageiro da
Caridade mantém parceria com uma grande rede de entidades
que fazem o atendimento a famílias vulnerabilizadas. O
Secretário ficou impressionado com a abrangência das ações e
dialogou com a entidade sobre as possibilidades de destravar
recursos que estão represados nos fundos municipais. (retirar:
a fim de auxiliar na manutenção das atividades). Voigt também

Secretário recebeu informações de atividades institucionais
acenou com algumas mudanças na política de atendimento social do
município, promovendo maior atenção a públicos crescentes da
assistência social.
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PARA TODOS
DOADORES,
APOIOADORES E
BENEFICIÁRIOS!
www.caritasportoalegre.org

