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Bezerra de Menezes

III Encontro Fraterno de
Amigos no Arco-Íris
O Espaço Natureza Arco Íris, através da parceira Olga Kan,
proporcionou, no dia 23 de outubro, o “III Encontro Fraterno
de Amigos no Arco Íris”, que contou com a participação do
Coral Arco Íris, dirigido pela profª. Ana Paula Sahdi além da
apresentação musical das crianças e jovens das Oficinas
Educativas do LEBEM. Também houve a palestra com o tema:
“O ser humano é bom ou mau por natureza?”,proferida pelo
Mestre Mário Allan Ferraz Mafra.

Parceria com a CPTM
No programa “Usuários do Amanhã” oferecido pela
CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos,
as crianças de 3 aos 5 anos da Creche Meimei viajaram
de trem, da estação de Ribeirão Pires até Capuava. Tal
evento ocorreu através da solicitação de uma aluna, de
4 anos de idade da Creche Meimei, que durante uma
aula sobre meios de transporte, relatou que nunca havia
viajado de trem.

Qual É o Seu Talento?
O evento “Qual é o seu talento”, que ocorreu no mês de
novembro, aproximou novamente as famílias dos atendidos
nas Oficinas Educativas e Creche Meimei, à rotina proposta
em nossa Organização, com apresentações artísticas e
desportivas das crianças e jovens assistidos.

III Almoço de Natal em Família
Como ocorre tradicionalmente com a chegada do período
Natalino, o “Restaurante Pasta Grill”, através da colaboração
de nosso parceiro Sr. Valter Afonso, realizou o “III Almoço de
Natal em Família”, no dia 27 de novembro, com a presença
mais de 200 colaboradores de nossa Associação.

Festa de Encerramento de Atividades

No dia 3 de dezembro,
foi realizado evento
em comemoração ao
encerramento do ano letivo
de 2011, com apresentações
artísticas das crianças e jovens
das oficinas Educativas, e muita
diversão e confraternização
com gincanas, brinquedos
infláveis, cama elástica, e pintura facial. O evento ainda contou com
a participação especial de 70 crianças da Associação Beneficente
Amigão de Santo André, que realiza trabalho de assistência social
e evangelização na cidade de Santo André/SP.

Mensagem
Ouves a música do Natal e sentes que o coração se
transforma numa concha de alegrias e lágrimas.
É a luz do passado que te retoma o caminho e, com ela,
reencontras Jesus na tela das emoções mais íntimas.
“Glória a Deus nas alturas e Paz na Terra!...”
Meimei (Livro “Os Dois Maiores Amores”,
psicografia de Francisco C. Xavier)

Amigos, agradecemos o Amor que
nos doaram neste ano.
Para todos, muita paz e feliz 2012!
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