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Não hesites.
Inicia a jornada do serviço ao 
próximo, onde estiveres.
Faze algo.
Desfaze-te de algum pertence 
a benefício de alguém com 
necessidades maiores do que as 

tuas.
Alivia os obstáculos em que algum 
enfermo se encontre.
Age em favor de alguma criança 
sem proteção.
Estende, pelo menos, essa ou 
aquela migalha de apoio às mães 

desvalidas.
Afirma-nos o Evangelho que a fé 
sem obras é morta.
Sonha e mentaliza, mas serve e 
caminha.
Em qualquer crise de existência, 
conserve a calma construtiva, de 

vez que os nossos estados mentais 
são contagiosos e, asserenando os 
outros, estaremos especialmente 
agindo em auxílio a nós.

Mensagem do livro “Paciência” de 
Francisco Cândido Xavier / Emmanuel, 
capítulo 2  “Serve e Caminha”Me
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Na manhã do dia 28 de abril, a Dra. Alda Marmo refletiu 
com os pais das crianças atendidas na Creche Meimei, 
sobre a postura que os adultos costumam ter perante a 
separação conjugal e como suas ações repercutem no 
comportamento de seus filhos. A palestra foi de grande 
utilidade, pois o assunto é apontado como problemática 
que atinge, com frequência, tanto crianças, quanto pais.

Separação Conjugal e 
o reflexo na Educação 
dos filhos

Na aprendizagem moderna é essencial que os profissionais 
estejam atualizados sobre os novos saberes pertinentes a 
completa educação do ser.  Neste sentido, o palestrante 
Daniel Varella Dias, da ONG “Projeto Criança Feliz”, trouxe 
reflexões sobre o desarmamento infantil, interligado com o 
uso de mídias, e a integração entre Família e Organização, 
contando com a participação dos colaboradores do LEBEM.

Capacitação profissional em 
parceria com o “Projeto Criança 
Feliz”

Para estimular a convivência familiar harmônica e especial-
mente o contato de pais e filhos, promoveu-se em maio o 
evento “Manhã Lúdica Familiar”, em que os pais das crian-
ças atendidas na Creche Meimei participaram, com seus 
filhos, de diversas atividades recreativas.

Manhã Lúdica Familiar

As alunas do curso 
livre de Cabeleireiro 
do LEBEM, buscan-
do reunir a prática 
do aprendizado a 
uma ação voluntária, 
em junho, visitaram 
Organizações Filan-
trópicas de Ribeirão 
Pires, como a Casa de Acolhida, que atende pessoas 
que se encontram em situação de rua e o Abrigo de 
Idosos Pedacinho do Céu. As atividades estimularam a 
auto-estima dos participantes, auxiliando na melhoria da 
qualidade de vida dos mesmos.

Cabeleireiras em Ação 
Voluntária

Tendo como foco 
neste ano as 
práticas esporti-
vas, promoveu-
-se, em junho, 
uma excursão ao 
Museu do Futebol 
no Estádio do 
Pacaembu, em 

São Paulo, com todas as crianças e jovens atendidos no 
projeto. O trajeto foi realizado de trem e metrô, visto que 
muitos deles, nunca tiveram a oportunidade de conhecer 
estes meios de transporte.

“Oficinas Educativas” e 
Museu do Futebol

Como programação 
do projeto LEBEM 
de introdução ao 
estudo das artes, 
a p o i a d o  p e l a 
Eletropaulo, no dia 
15 de junho, as 
crianças do Jardim 
2 da Creche Meimei, 
c o n h e c e r a m  a 
exposição Alberto Giacometti: Coleção Fondation Alberto 
ET Annette Giacometti, Paris. Para a exposição foram 
selecionados cerca de 280 trabalhos, entre esculturas, 
pinturas e documentos.

Pinacoteca de São Paulo – 
Projeto Eletropaulo


