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Em vista do período de pandemia 
que o mundo vem enfrentando, 
as atividades da Aliança de 
Misericórdia estão sendo 
realizadas em conformidade com 
as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).
 
As fotos utilizadas neste material 
são do nosso banco de imagens, 
por isso, é possível ver pessoas 
sem máscara. Mas salientamos 
que estas foram tiradas antes do 
período pandêmico.
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Onde estamos
A Aliança de Misericórdia 
nasceu na cidade de São Pau-
lo, no ano 2000, e foi funda-
da pelos sacerdotes Pe. An-
tonello Cadeddu e Pe. João 
Henrique Porcu e a Ir. Maria 
Paola. Sua identidade está 
fundamentada em sua Pala-
vra Constitutiva

(Lc 4,18-19)

Está presente em mais de 33 
cidades do Brasil e outros 7 
países (Portugal, Itália, Polô-
nia, Bélgica, Venezuela, Repú-
blica Dominicana e Moçambi-
que) e em 2020 comemorou 
seus 20 anos de fundação, 
com muita alegria e gratidão 
por tudo o que foi possível 
realizar ao longo destes anos.

Seus membros são como uma 
grande família, que atraídos 
pelas diferentes formas de 
identificação com a Obra, são 
chamados a evangelizar para 
transformar e atuam em rede 
para oferecer atendimento 
humanizado, direcionado à 
restauração integral do ser 
humano, tanto dos mais sofri-
dos, como também daqueles 
que ainda não encontraram 
em Cristo o verdadeiro senti-
do de suas vidas.

O sim de missionários de 
vida, missionários de aliança, 
amigos, leigos possibilita que 
tantas histórias sejam reescri-
tas e tenham um final feliz.

Brasil

Venezuela

Portugal

Moçambique

PolôniaBélgica

Itália

República
Dominicana

O Espírito do 
Senhor está sobre 
mim, porque o 
Senhor me ungiu, 
enviou-me a 
anunciar a boa nova 
aos pobres...
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NÚCLEOS DE 
CONVIVÊNCIA3

Atendimentos
52.867

CASAS DE 
ACOLHIDA5

Acolhidos
309

CASAS DE 
TRIAGEM3

Acolhidos
311

CEIS3
Crianças
atendidas296

CASAS
LARES4

Crianças e 
adolescentes 
acolhidos

40 CCAs3
484 Crianças e 

adolescentes 
atendidos

1.006.954

Mensagem dos 
Fundadores

Principais 
Resultados
A Aliança de Misericórdia 
está presente em

contando com

da Comunidade de Vida, que 
juntos vivem em

e ainda, mais de

Também desenvolve ativida-
des religiosas e sociais em 
outros

Em 2020, mesmo diante de 
tantas dificuldades ocasiona-
das pela pandemia por Co-
vid-19, realizou

alcançando

Na parte social, foi além, con-
seguindo manter ativos todos 
os seus projetos e alcançando 

números expressivos, como o 
atendimento de

(entre crianças, adultos e ido-
sos) e a entrega de

entre refeições e cestas bá-
sicas ao longo do ano, possi-
bilitando que muitas pesso-
as e famílias tivessem acesso 
à alimentação.

Tudo o que a Aliança reali-
zou nesses anos de fundação 
só foi possível pelo “milagre” 
da Providência Divina, que se 
manifesta através da gene-
rosidade de tantos amigos, 
como você, que acreditou na 
força do Amor. Foi graças à 
força de um pobre “sim”, dado 
há 20 anos, que tudo isso foi 
realizado: “o nosso sim para 
um mundo melhor!”

Graças ao compromisso e a 
extrema responsabilidade de 
tantos colaboradores, volun-
tários, missionários leigos e 
consagrados, mais uma vez, 
recebemos o reconhecimento 
como uma das mais sérias e 
transparentes ONG’s do Brasil.

Nada nos pertence,
tudo é do Pai e

Sabemos que nossa respon-
sabilidade social impõe que 
possamos prestar contas de 
quanto administramos, o fa-
zemos como sabemos, po-
rém, como dizia S. Madre Te-
resa de Calcutá:

A escolha da Santa Pobreza, 
nos permite experimentar 
que, “mesmo pobres, pode-
mos enriquecer a muitos”.

E que atrás de tanta vitalida-
de existe o sacrifício diário 
de tantos missionários e ami-
gos que “repartem a própria 
pobreza” e entregam diaria-
mente a própria vida, mesmo 
em situações de extrema vio-
lência e pobreza, porque de-
sejam “dar a si mesmo de co-
mer”, segundo Cristo Pobre, 
Nosso Senhor, é Senhor desta 
Obra que lhe pertence!

A você, querido leitor, nossa 
gratidão! Que o Senhor faça 
resplandecer Sua Face e lhe 
dê a Sua Paz!

Pe. Antonello Cadeddu 
e Pe. João Henrique

Fundadores da
Aliança de Misericórdia

CIDADES
DO BRASIL

PESSOAS

ALIMENTOS

FRATERNIDADES

MEMBROS DA 
COMUNIDADE
DE ALIANÇA

PAÍSES

AÇÕES
EVANGELIZADORAS

PESSOAS EM
TODO MUNDO

MEMBROS 
INTERNOS

AMIGOS

33 55.749

374.731

28
2.035

7

1.444

259

5.000

O que fazemos é 
menor do que uma 
gota no oceano, 
mas sem essa gota, 
o oceano seria 
menor!

A vontade d’Ele é 
que não se perca 
nenhum destes 
pequeninos.
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Destaques
| Prêmio 100 Melhores ONGs | Ordenações

| Assembleia Extraordinária

| Medalha São Paulo Apóstolo
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Com muita alegria, a Asso-
ciação Aliança de Misericór-
dia recebeu pelo terceiro ano 
consecutivo, o Prêmio 100 
Melhores ONGs do Brasil, con-
cedido pelo Instituto Doar.

Esse é um fruto do compro-
misso em manter a qualidade 
em seus trabalhos, realizados 
há mais de 20 anos, na missão 
de amar os pequeninos, com 
uma gestão transparente, que 
se traduz em seus números, 
selos e prêmios recebidos.

No ano em que celebrou os 
seus 20 anos de fundação,  a 
Aliança recebeu um presente 
muito especial: a ordenação 
de três novos sacerdotes e 
outros três missionários que 
receberam o ministério de lei-
tor, no caminho para o sacra-
mento da Ordem. 

O evento aconteceu no dia 
05 de setembro, na cidade do 
Rio de Janeiro, quando os di-
áconos Danilo Rasera, Gilson 
Garcia e Lincon da Silva foram 
ordenados presbíteros pelas 
mãos de Dom Orani Tempes-
ta, arcebispo do Rio de Janei-
ro. E ainda, na mesma ocasião, 
o candidato ao sacerdócio, 
Enio José, e os candidatos ao 
diaconato permanente, Júlio 
Neto e Denilson Duliane, rece-
beram o ministério de leitor. 

No início de 2020 aconteceu 
a “Assembleia Extraordinária 
da Aliança”, com a presença 
de membros de todos os elos 
e lugares do mundo onde o 
carisma acontece. O encon-
tro aconteceu no Botuquara, 
Casa Mãe da Aliança, e teve 
por objetivo corrigir os es-
tatutos do Movimento, que 
foram apresentados à Arqui-
diocese de São Paulo, para 
uma aprovação definitiva. 

Ao fim da Assembleia, na 
quarta-feira de cinzas, foi 
abençoado e inaugurado o 
“Jardim da Misericórdia”, es-
paço (ossário) que recebeu 
os restos mortais dos irmãos 
e filhos da Aliança que já es-
tão no Paraíso, como a fun-
dadora Maria Paola; o primei-
ro missionário Ir. Nivaldo da 
Cruz; além da primeira vítima 
da Misericórdia, Paulo Rober-
to e outros sete irmãos.

Em novembro de 2020, a 
Aliança recebeu, pelas mãos 
do Cardeal Dom Odilo Pedro 
Scherer, a Medalha São Paulo 
Apóstolo, concedida pela Ar-
quidiocese de São Paulo.
Este é um reconhecimento a 
pessoas e instituições que se 
destacam por sua participa-
ção na vida e na missão da 
Igreja em diversas áreas, que 
colaboram não só na vida in-
terna da Igreja, mas em sua 
presença pública com atua-
ções sociais de relevância.

Para a Aliança, é uma gran-
de alegria receber esse prê-
mio, na cidade e Arquidiocese 
onde a Obra nasceu e concen-
tra a maior parte de seus tra-
balhos de evangelização e so-
ciais, sobretudo neste ano de 
2020 tão desafiador, onde to-
dos foram chamados a entre-
gar muito mais de si mesmos 
para ir ao encontro do outro. 
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Mensagem do 
Presidente

Caros amigos,

Temos a alegria de apresen-
tar o Relatório de Atividades 
2020/2021 da Aliança de Mi-
sericórdia, cuja publicação é 
um marco no compromisso 
que nossa instituição assume 
com a RESPONSABILIDADE 
e a TRANSPARÊNCIA, diante 
de todas as pessoas, entida-
des e empresas que colabo-
ram para que continuemos 
trabalhando em prol dos 
mais necessitados.

O ano passado foi difícil em 
todos os sentidos! Fomos gra-
vemente atingidos pelos efei-
tos da pandemia, perdendo 
inclusive amigos e benfeito-
res que faziam parte de nos-
sa Obra há muitos anos. Em 
meio a estes sofrimentos, nos 
unimos a muitas pessoas que 
passaram por dificuldades e 
perdas, levando uma palavra 
de consolo e afeto quando as 
lágrimas se faziam presentes.

Ao mesmo tempo, Deus nos 
capacitou para utilizar mais e 
com mais qualidade os meios 
de comunicação, principal-
mente as redes sociais, para 
que a mensagem de paz e 
força chegasse às casas e aos 
corações de quem precisa-
va. Junto com isso, vimos “o 
milagre da multiplicação dos 
pães”, através das doações 
que chegaram no momento 
mais crítico da pandemia e 
que nos permitiram atender 
muitas famílias que estavam 
passando necessidade e, prin-
cipalmente, os irmãos de rua.

Por tudo isso, erguemos um 
hino de louvor e gratidão a 
Deus por tanto bem que Ele 
nos fez e nos permitiu fazer. 
Da mesma forma, agradece-
mos a todos os homens e mu-
lheres de boa vontade, que 
mantiveram cada uma destas 
iniciativas com suas doações, 
com seu voluntariado e com 
suas orações. Muito obrigado!

Que Deus abençoe cada um 
de vocês e suas famílias.

Pe. Rodrigo
Custódio A. Ramos

Presidente da
Aliança de Misericórdia

No ano de 2020, no seu ani-
versário de 20 anos, a Alian-
ça de Misericórdia superou 
mais uma vez suas metas, 
principalmente diante dos 
desafios gerados pela pande-
mia, estando presente em 33 
cidades de seis estados do 
Brasil. Em 14 das 33 cidades, 
contou com a presença dos 
missionários da Comunidade 
de Vida, composta por mem-
bros internos que, conduzi-
dos pela força do Evangelho, 
vivem em Fraternidades.

E ainda, seus diversos pro-
gramas sociais direcionados 
às famílias moradoras nas di-
ferentes cidades e estados do 
Brasil, sob o eixo de atuação 
em duas frentes: com pessoas 
em situação de rua e morado-
res de comunidades vulnerá-

veis, considerados trabalhos 
essenciais, possuem autori-
zação para atuarem, mesmo 
com as restrições da pande-
mia. A Aliança  de Misericór-
dia não parou, não fechou 
“as portas”, pelo contrário 
“abriu mais portas” para re-
ceber os que mais necessi-
tam e assim, aumentando os 
números de atendidos. 

Cada membro da Aliança, seja 
missionário de vida ou aliança, 
amigo, voluntário ou colabo-
rador é chamado a entrar na 
realidade destas pessoas e, 
junto a elas, buscam amenizar 
seu sofrimento por meio da 
escuta, da acolhida e do cui-
dado, devolvendo a dignidade 
e fazendo deste um mundo 
mais justo e solidário.

12 São Paulo

30 Minas Gerais

32 Rio de Janeiro

33 Ceará

36 Amazonas

38 Paraná

A Aliança
no Brasil
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PESSOAS
ALCANÇADAS

AÇÕES
EVANGELIZADORAS

São Paulo é a cidade de funda-
ção da Aliança de Misericórdia, 
onde no ano 2000 tudo come-
çou. Hoje, é o estado que con-
centra a maior parte das ativida-
des sociais e de evangelização. 

Em 2020, foram realizadas

Esse é o resultado de muita su-
peração, pela necessidade de 
adaptação à nova realidade vi-
vida pelo mundo todo, em razão 
da pandemia por Covid-19, pois, 
mesmo diante de tantas dificul-
dades, foi possível ir além e al-
cançar tantas vidas.

São 
Paulo

195.374

646

| Casa de Formação Imaculada do
Espírito Santo (IES)

| Centro de Evangelização

A Casa de Formação Imacu-
lada do Espírito Santo (IES) é 
a Casa Mãe da Aliança de Mi-
sericórdia, onde todos os seus 
missionários são formados. 

Como diz o fundador Pe. 
João Henrique, “aqui é o ‘ni-
nho das águias’, onde nascem 
novos missionários para irem 
além das fronteiras, para vo-

No espaço também funciona 
o Centro de Evangelização, 
composto por: Tenda da Mi-
sericórdia, os salões São Mi-
guel, São Gabriel e Maria Pao-
la, a Capela IES e alojamentos, 
tendo estrutura e capacidade 
para acolher mais de mil pes-
soas em eventos de um dia.

Em 2020, a Aliança havia pre-
parado uma programação es-
pecial em comemoração aos 
seus 20 anos de fundação, 
que precisou ser cancelada 
em virtude da pandemia. Ain-
da assim, os padres da Alian-
ça realizaram Missas diárias 
transmitidas por lives nas re-

des sociais, além de Adora-
ção diária, com fraternidades 
do mundo todo. 

Como parte do calendário 
litúrgico e de eventos da ci-
dade de São Paulo, teve iní-
cio em 22 de maio as celebra-
ções para o Pentecostes, com 
ampla programação, sendo 
os dois dias finais realizados 
e transmitidos do Centro de 
Evangelização da Aliança. O 
missionário Júlio Neto disse: 
“receber a presença do Car-
deal em nossa casa para a 
celebração do Pentecostes 
foi muito significativo”. Neste 
ano, em especial, devido ao 

isolamento social, a progra-
mação foi transmitida pelas 
mídias sociais do “Pentecos-
tes SP”, da Arquidiocese e 
pela Rádio 9 de Julho. 

arem em busca de novas mis-
sões para evangelizar, é uma 
experiência de revolução, re-
volução da ternura, do afeto, 
da pureza, da comunhão...
uma experiência forte do 
ACORDAR, para ser luz onde 
há escuridão”. 

Lá acontece a primeira etapa 
da Formação Inicial, chamada 
de Discipulado, e compreen-
de o 1º ano de Formação. Sua 
principal característica é a 
acolhida, pois está sempre de 
portas abertas para o pobre. 

Neste tempo de isolamento 
social, a evangelização acon-
teceu, em sua maioria, por 
meio das redes sociais, onde 
muitas pessoas foram alcan-
çadas e testemunharam o 
quanto se sentiam sozinhas 

e que experimentaram um 
grande consolo de Deus por 
meio da oração.

Na impossibilidade de cele-
brar a Sexta-Feira da Paixão 
na Igreja, devido ao decreto 
de restrição no estado de São 
Paulo, o lugar escolhido foi as 
ruas do centro. A Cruz de Cris-
to foi carregada ao longo de 
aproximadamente duas horas 
e acolhida pelos moradores 
de rua com devoção. A carre-
ata com a Cruz percorreu os 
principais pontos do Centro 
como o Vale do Anhangabaú, 
Praça da Sé e Pateo do Colle-
gio e além dos padres, junto a 
outros missionários da Alian-
ça, foi possível contar com a 
presença de Dom Eduardo 
Vieira, bispo auxiliar da Arqui-
diocese de São Paulo.

Relatório de Atividades 2020-2021 13
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Atendidos
120

Atividades
coletivas e
individuais

218Atividades de
capacitação
para equipe

47

Cestas básicas

Refeições Encaminhamentos

Atividades junto
às famílias

606

5.386 56

282

| Vila Cuore e CCA Vila Cuore

A Vila Cuore – Centro de 
Educação e Formação Pro-
fissional – é um espaço cujas 
atividades beneficiam dire-
tamente crianças, jovens e 
adultos a partir dos 6 anos de 
idade na região do Pq. de Tai-
pas, região periférica da zona 
norte de São Paulo. Tem por 
missão ser

uma vila educadora, 
que assume a 
transformação por 
meio da educação 
das pessoas como 
um todo

E marcando a retomada das 
atividades presenciais em 
outubro, aconteceu no local 
o curso, “Descomplique: pri-
meiros passos”, promovido 
em parceria com o SEBRAE 
Capital Norte. Totalmen-
te gratuito, o curso teve por 
objetivo ensinar o aluno a se 
enxergar como empresário e 
organizar seu futuro negócio, 
trazendo noções de empre-
endedorismo, Ideias de ne-
gócios; Marketing; Finanças e 
Formalização da empresa. 

Seguindo as normas de pre-
venção contra o coronavírus, 
20 alunos fizeram a capaci-
tação, recebendo no fim, um 
certificado e incentivo à aber-
tura de seu próprio negócio.

e isso acontece a partir do 
espaço atrativo e humani-
zado; atividades esportivas 
e culturais; formação em 
Gastronomia, com cozinha 
industrial modelo e profis-
sionais do ramo e aulas de 
Empreendedorismo.

Mesmo diante da pandemia e 
da ordem de parada das aulas 
presenciais com os alunos, as 
atividades não pararam. Com 
o incentivo e muito trabalho 
de suas voluntárias, aconte-
ceram quatro aulas de gas-
tronomia online para público 
externo com a finalidade de 
compartilhar conhecimento e 
de captação de recursos. 

Uma das grandes conquistas 
do ano de 2020, por meio 
do grupo de voluntárias, foi 
o lançamento de uma marca 
de produtos gastronômicos 
da Aliança, a ALLEA.  A par-
tir desse lançamento, levam 
esse nome, todos os produ-
tos produzidos pelas mãos 
de voluntárias, alunos e filhos 
dos projetos sociais e são 
vendidos como fonte de sus-
tentabilidade para a Obra.

No mês de junho de 2020, 
foi inaugurado no espaço, o 
CCA Vila Cuore,  que alcan-
çou o número de 120 crianças 
e adolescentes, realizou 218 
atividades coletivas e indivi-
duais e 282 atividades junto 
às famílias. Além de 56 enca-
minhamentos, e, ainda, a dis-
tribuição de 5.386 refeições, 
606 cestas básicas, e ainda 
ofereceu 47 atividades de 
capacitação para a equipe, a 
fim de entregar um trabalho 
de excelência a todos os as-
sistidos pelo projeto.
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| SASF

O Serviço de Assistência So-
cial à Família (SASF), exis-
te há cinco anos e oferece 
atividades de natureza so-
cioeducativa, participativa 
e colaborativa, estratégias 
específicas capazes de enri-
quecer e ampliar as dimen-
sões pessoais, comunitárias 
e profissionais.

Em 2020, acompanhou 1.072 
famílias, realizou 66 oficinas, 
realizou 4.036 atividades co-
letivas e individuais, fez 196 
encaminhamentos e entrega 
de 850 cestas básicas. E ain-
da, após o decreto de qua-
rentena no estado de São 
Paulo, devido a pandemia de 
Covid-19, o programa se vol-
tou para atividades online, 
utilizando as redes sociais 
para a publicação de vídeos 
com orientações sobre pre-
venção, artesanato, vídeos e 
lives socioeducativas, entre 
outras atividades. Realizan-
do mais de 4.000 atividades, 
entre presenciais, como en-
trega de cestas básicas, e as 
atividades onlines. Mais de 
190 encaminhamentos para 
demais serviços. 

| Casas Lares
A Aliança de Misericórdia 
presta atendimento como 
serviço de acolhimento insti-
tucional na modalidade Casa 
Lar, que visa aproximar-se da 
estrutura familiar, por meio de 
quatro casas que proporcio-
nam proteção integral.

As Casas Lares Aliança e Ca-
sas Lares Maria Paola pos-
suem capacidade máxima de 
10 crianças e adolescentes em 
situação de risco pessoal, so-
cial e de abandono cada, prio-
rizando as crianças e adoles-
centes com chances mínimas 
de adoção e que provavel-
mente ficarão acolhidas até 
atingirem a maioridade, tota-
lizando 40 vagas.

Apesar do atual contexto de 
crise sanitária envolvendo a 
pandemia por Covid-19, o ser-
viço persistiu atuante em ati-
vidades que favorecessem o 
autoconhecimento e a cons-
trução mútua da autonomia 
de crianças e adolescentes 
acolhidos, embora tenha sido 
necessário reduzir ativida-
des em espaços externos e/
ou que favorecessem o con-
vívio social. E mesmo diante 
de todos os percalços e obs-
táculos foi possível atingir os 
objetivos, além de promover 
maior proximidade e o cultivo 
de valores como criatividade, 
empatia e solidariedade.

Vagas
Atendidos ao 
longo do ano

Atividades junto 
às famílias

Encaminhamentos 
de saúde

Encaminhamentos 
mercado de trabalho

Reintegrações
familiares Moradias

autônomas

4049

78

900

25

5 5

Em se tratando de um espaço 
que compreende heteroge-
neidade de histórias, culturas, 
valores e necessidades; a bus-
ca por parcerias é uma cons-
tante, quanto a profissionais 
especializados (seja na área 
da saúde, educação, cultura, 
etc); instituições de formação 
profissionalizante e educa-
cional (envolvendo as várias 
áreas); espaços culturais e de 
lazer; dentre outros. A situa-
ção atual, relacionada a pan-
demia por Covid-19, tem in-
tensificado limitações quanto 

a parcerias externas, porém, 
tem favorecido e instigado o 
desenvolvimento de ativida-
des internas, envolvendo edu-
cadores e acolhidos; e assim 
contribuindo para o cultivo do 
autoconhecimento e da cria-
tividade. Com a busca inces-
sante pelo cultivo da empatia, 
da solidariedade, da sensibi-
lidade por cada pessoa, en-
quanto “senhor” de sua histó-
ria. Juntas as Casas Lares
ofereceram:

Famílias Cestas básicas

Atividades 
coletivas e 
individuais

Oficinas Encaminhamentos

1.072 850

4.036

66 196
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| CEI Misericórdia I

| CEI Misericórdia II

O Centro de Educação In-
fantil Misericórdia I, o mais 
antigo Centro existente da 
Associação Aliança de Mise-
ricórdia, foi criado em 2006, 
atualmente atendendo 126 
crianças e suas famílias. 

Desde o início da pande-
mia por Covid-19, o CEI teve 
suas atividades presenciais 
suspensas, mas, ainda assim, 
durante o ano de 2020, reali-
zou sete atividades coletivas 
e individuais e ofereceu mais 
de 2.900 alimentos, entre re-
feições e cestas básicas, que 
foram distribuídas para as fa-

Criado em 2011, o programa 
Centro de Educação Infantil 
Misericórdia II, atualmente 
atende 70 crianças e com as 
atividades suspensas, devi-
do a pandemia de Covid-19, 
a equipe pedagógica elabo-
rou uma pesquisa junto às 
famílias para entenderem 
melhor a dinâmica nas casas 
das crianças.

O objetivo foi obter uma inte-
ração, principalmente nesse 
momento no qual as ativida-
des estavam sendo realizadas 
nas residências e com a su-
pervisão dos pais e responsá-
veis. Dessa forma as famílias 
puderam escolher os melho-
res horários, dias e tipos de 
atividades para serem reali-
zadas, tornando equitativa e 
efetiva a educação.  

Foram realizadas 10 ativida-
des coletivas e individuais, 
seis atividades com as fa-
mílias, um encaminhamento 
para demais serviços e mais 
de 1500 refeições distribuí-
das no primeiro semestre de 
2020. Ainda, foram ofereci-
dos 19 cursos de capacita-
ção profissional para a equi-
pe do programa, visando que 
aprendam a lidar com a tec-
nologia, para também huma-
nizar as atividades feitas de 
forma virtual.

mílias. Trabalhou para manter 
vivo o vínculo com as famílias, 
dessa forma foram efetua-
das com sucesso 114 ligações 
telefônicas para os alunos, 
promovendo a interação das 
professoras com os alunos e 
seus familiares.

Enquanto não acontecia o 
atendimento presencial, a equi-
pe do programa aproveitou 
para investir na capacitação 
dos profissionais, realizando 
mais de 30 cursos, garantin-
do que o programa continue 
oferecendo os serviços com a 
qualidade de sempre.

| CCA São Padre Pio

No último ano, o CCA São 
Padre Pio, que tem capaci-
dade de 180 vagas, atendeu 
244 crianças e adolescentes 
ao longo do ano,  realizou 
115 atividades coletivas e in-
dividuais, e 7 atividades de 
espiritualidade e distribuiu 
13.120 refeições/cestas bási-
cas, além de 76 capacitações 
da equipe, que foram neces-
sárias devido à nova realida-
de de pandemia, o que im-
pulsionou os colaboradores a 
aprender mais sobre tecnolo-
gias para oferecer um serviço 
à distância de excelência.

Atividades
coletivas e
individuais

115

Capacitações
da equipe

76

Refeições/
Cestas básicas

Atividades de 
espiritualidade

Vagas

Atendimentos

13.120

7

180

244
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O último semestre foi desafiador, principalmente 
pelas situações em que fomos submetidos 
devido à pandemia da Covid-19. Foi necessário 
buscar equilíbrio emocional e polivalência para 
atender, com a mesma qualidade, no atendimento 
presencial e atendimento remoto. Ao planejar o 
semestre acreditávamos que logo voltaríamos 
às nossas rotinas normais, porém enquanto 
isso não era possível, fomos nos organizando e 
nos adaptando para atender as demandas que 
surgiam. Mesmo com as dificuldades enfrentadas, 
avaliamos esse período como satisfatório, pois 
conseguimos, com as adaptações necessárias, 
realizar as propostas planejadas com os usuários, 
suas famílias e colaboradores do serviço, avaliou 
Joelma, coordenadora do CCA.
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| Moinho

| CCA Oratório São Domingos Sávio

| CEI São Miguel

A comunidade do Moinho está 
localizada no bairro de Cam-
pos Elíseos e é considerada 
uma das maiores favelas na re-
gião central de São Paulo.

Em 2020, o CCA Oratório São 
Domingos Sávio (Centro para 
Criança e Adolescente) aten-
deu 120 alunos, entre crianças 
e adolescentes, e de forma 
indireta, suas famílias, mora-
doras da Comunidade do Moi-
nho, onde foram realizadas 
218 atividades coletivas e in-
dividuais, 282 atividades junto 
às famílias, 1 encaminhamento 
e ainda a distribuição de 5.386 
refeições e cestas básicas, o 
que ajudou a oferecer e com-
pletar a alimentação dos as-
sistidos pelo projeto. 

O local, que atualmente possui 
aproximadamente 1.000 famí-
lias residentes, enfrenta muitos 
problemas, como a falta de es-
trutura e saneamento básico, 

e ainda é foco constante de 
acidentes, como por exemplo, 
os dois incêndios que aconte-
ceram em 2011 e 2012 e foram 
noticiados nacionalmente.

O Centro de Educação Infan-
til São Miguel Arcanjo existe 
há 8 anos e está localizado no 
bairro de Campos Elíseos, na 
região central de São Paulo.

No último ano, devido ao fe-
chamento temporário em 
virtude da pandemia de Co-
vid-19, o espaço passou por 
uma reforma para melhorar 
o ambiente para receber no-
vamente as 100 crianças ma-
triculadas, garantindo assim a 
segurança de todos, inclusive 
dos funcionários e familiares.

Além da preparação do es-
paço, o programa se voltou 
para atividades remotas e al-
gumas atividades presenciais 
como entrega de cestas bá-
sicas, somando um total de 

176 atividades coletivas e in-
dividuais e 8 atividades com 
as famílias. Houve também, a 
distribuição de mais de 1.800 
refeições, entre elas, cestas 
básicas, que deram suporte 
para os atendidos, bem como 
proporcionaram o forneci-
mento de uma alimentação 
de qualidade e balanceada 
para as crianças. 

Agora, as crianças em fase 
de alfabetização (6 anos) da 
comunidade do Moinho têm 
uma nova oportunidade de 
estudo. Uma parceria com a 
escola privada “Maria Rainha 
do Amor” proporcionou uma 
sala descentralizada, com va-
gas para 16 alunos, no primei-
ro ano do Ensino Fundamental 
I. As aulas estão acontecendo 
no espaço CCA, dentro dos 
protocolos sanitários orienta-
dos para esse período. A par-
ceria dispõe de profissionais, 
materiais pedagógicos e me-
todologia própria da escola, 
tendo o ambiente da comuni-
dade como local de atuação.

Atendidos ao 
longo do ano

120

Atividades
coletivas e
individuais

218

Atividades junto 
às famílias

282

Encaminhamento
1

Refeições/
Cestas básicas

5.386
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Os Núcleos de Convivência, 
denominados “Casa Restaura-
-me”, oferecem às pessoas em 
situação de rua atendimento 
às suas necessidades básicas, 
como alimentação e higiene, 
mas também atendimento so-
cial, jurídico, psicológico e mé-
dico (atendimentos realizados 
por voluntários ou parcerias), 
cursos profissionalizantes, ati-
vidades esportivas, culturais, 
lúdicas e pedagógicas.

Com a pandemia por Covid-19, 
um tempo de tanta tristeza, 
mortes e preocupação, toda 
a equipe de trabalho, funcio-
nários e missionários uniram 
forças para oferecer um aten-
dimento digno e de qualida-
de a todos os assistidos. 

Quando a ordem mundial era 
que todos ficassem em casa, 
as portas da Aliança continu-
aram abertas, e a demanda 
por atendimento só crescia. E 
mesmo em meio a tantas difi-
culdades, foi um ano em que 
encontramos grandes gestos 
de solidariedade.

Em 2020, a generosidade su-
priu o aumento de atendimen-
tos realizados pela Casa Res-
taura-me, pois, por ser uma 
atividade essencial, o atendi-
mento permaneceu presen-
cial, e teve sua capacidade 
diária de 450 pessoas aumen-
tada em 30%.

| Igreja Nossa Senhora da Boa Morte

| Ação com Pessoas em Situação de Rua

A Igreja Nossa Senhora da 
Boa Morte, patrimônio histó-
rico tombado, é mantida pela 
Aliança de Misericórdia, que 
fica sob inteira responsabili-
dade de seus cuidados e rea-
lização de atividades.

Seu grande diferencial é que 
fica aberta 24 horas por dia, 
contando com uma ampla 
rede de intercessores que, 
diariamente, disponibilizam 
seu tempo para realizar a 
Adoração ao Santíssimo Sa-
cramento. 

O trabalho social e de evan-
gelização junto à população 
em situação de rua é a prin-
cipal ferramenta, usada pela 
Aliança de Misericórdia, des-
de a sua fundação, para criar 
um vínculo mais próximo com 
os mais necessitados.

Em 2020, estas pessoas sofre-
ram ainda mais em virtude da 
pandemia, com a falta de ali-
mentos, espaços e ajuda. Por 
isso, missionários e amigos da 
Aliança realizaram ações junto 
à essa população, com entre-
ga de doações e, de forma es-
pecial, uma atenção diante de 
suas necessidades. As Casas 
de Acolhida e as famílias da 
favela do Moinho, atendidos 
em nossos projetos, também 
receberam essa atenção e fo-
ram contemplados pela doa-
ção do Fundo Social de São 
Paulo, que destinou à Aliança 
320 cobertores.

Os próprios
moradores diziam:

Em 2020, grande parte das 
atividades foram realizadas 
de forma virtual, como as  Mis-
sas transmitidas por live. Esse 
novo modo de evangelizar 
tornou possível levar Jesus e a 
Palavra de Deus a muitas pes-
soas. Muitas delas entraram 
em contato, compartilhando 
suas experiências de fé.

O “Natal dos Pobres” de 
2020 precisou ser um pou-
co diferente, as ações acon-
teceram na região da Cra-
colândia, onde 350 irmãos 
em situação de rua foram 
atendidos, recebendo corte 
de cabelo, barba e manicu-
re. Destes, 11 manifestaram o 
desejo de mudança de vida, 
saindo daquela situação.

Que bom que vocês 
lembraram de nós, 
porque há dias 
estávamos com 
fome sem receber 
alimentos.

A Casa recebeu doações de

O que permitiu distribuir

na Casa Restaura-me São Paulo
e outras mais de

na Praça da Sé, alcançando aproximadamente

E, com toda esta movimentação de acolhida e 
amor, em três meses

pediram ajuda para sair das ruas e estão hoje no 
caminho de restauração de suas vidas!

| Restaura-me

TONELADAS
DE ALIMENTO

KITS
DE HIGIENE

PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE

MÁSCARAS

REFEIÇÕES

REFEIÇÕES

PESSOAS

COBERTORES

46

7.000

7.600

3.800

90.000

10.000

130

4.200
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| Casas de Triagem e Acolhida
| Triagem

As Casas de Triagem são o 
primeiro passo do “Caminho”, 
prestando acolhimento tem-
porário à população em situa-
ção de rua, risco e vulnerabili-
dade social e, principalmente, 
oferecendo um atendimento 
humano, de saúde, social e 
cultural, para aproximar e ob-
ter a confiança, motivando-as 
a ingressarem no processo de 
“restauração”.

No cotidiano, estas pessoas 
passam os dias divididos en-
tre formação espiritual, huma-
na, trabalho e lazer. Termina-
do esse tempo, geralmente de 
30 dias, são direcionados para 
o próximo passo, que é o en-
caminhamento a uma casa de 
acolhida da Aliança de Miseri-
córdia ou outra instituição.

Em 2020, a Casa de Triagem 
feminina Nossa Senhora do 
Sorriso recebeu 12 acolhidas, 
sendo 2 vindas de situação 
de rua e outras 10 vindas de 
situação de risco e/ou confli-
to familiar.

A elas foram oferecidas 961 
atividades de laborterapia, 
440 atividades de espiritua-
lidade, 35 atividades esporti-
vas, 42 formações humanas, 
12 cursos de artesanato para 
fins de capacitação e ainda, 8 
encaminhamentos.

O Padre Vagner, que acompa-
nha os missionários e ativida-
des religiosas da Casa, teste-
munhou que sentiu-se tocado 
quando viu o cuidado com 
uma acolhida chamada Eliane, 
que possui deficiência mental. 
Pois ao contemplar o amor 
com que as missionárias se de-
dicavam a ela, viu o Evangelho 
se realizar concretamente.

| São Roque/SP - Casa de Triagem Nossa 
Senhora do Sorriso

A Casa de Triagem Mãe dos 
Pobres existe desde o ano de 
2008 e em 2020 recebeu 190 
acolhidos, que participaram 
de aproximadamente 5324 
atividades recreativas, tera-
pêuticas, espirituais e tam-
bém laborais.

Com o tempo de isolamento 
social, os trabalhos da Alian-
ça junto à população mais 
vulnerável foi intensificado, 
seja nos centros de convivên-
cia ou com famílias de baixa 
renda atendidas nos projetos. 
Ao mesmo tempo, o número 
de pessoas em situação de 
rua que tiveram a iniciativa 
de sair dessa condição tam-
bém aumentou. As Casas de 
Acolhida da Aliança recebe-
ram, com muita alegria, esses 
homens e mulheres.

| Rio das Pedras/SP - Casa de Triagem
Mãe dos Pobres

As atividades da Associação 
são mantidas com a ajuda 
de doações e parcerias, que 
são essenciais para a reali-
zação de um bom trabalho. 
Com este aumento de pesso-
as atendidas, as Casas pre-
cisaram adaptar-se às novas 
condições de higiene, espa-
ço e alimentação.

Diante dessa realidade, no 
mês de agosto, as Casas de 
Triagem de Rio das Pedras 
e de Acolhida em Piracica-
ba foram contempladas com 
uma parceria com a Adve-
niat - Organização Filantró-
pica da Igreja Católica Alemã 
para a América Latina e Áfri-
ca, recebendo recursos para 
o atendimento emergencial 
dos atendidos. 

Acolhidas Atividades

Refeições

Encaminhamentos

12 961

9.834

8

Acolhidos
190

Atividades
5.324

Encaminhamentos

Capacitações

136

12

Refeições
30.215
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Nesses locais, o acolhido trilha o segundo passo do “Caminho” 
por um período mínimo de 1 ano, onde, por meio de atividades 
de laborterapia, atividades comunitárias e a fé, passará pelo 
processo de afastamento dos males da rua e a restrição do fá-
cil acesso às drogas e ao álcool, não sendo utilizadas para tais 
fins metodologias como regime de internação e intervenções 
com medicamentos.

| Tremembé/SP - Casa de Acolhida
Mãe da Ternura

A Casa de Acolhida São José, 
que foi um grande presente 
da Providência Divina rece-
bido pela Aliança em 2009, 
é um verdadeiro refúgio eco-
lógico que agrada muito os 
acolhidos, com vasta vegeta-
ção, onde podem contemplar 
a bela paisagem.

| São José dos Campos/SP - Casa de
Acolhida São José

| Acolhida

No ano de 2020, recebeu 52 
acolhidos que participaram 
de uma gama variada de ati-
vidades e, devido à pande-
mia, se concentrou em cuidar 
dos acolhidos para que não 
fossem expostos ao risco de 
Covid-19, das providências 
que chegavam, para que fos-
sem devidamente higieniza-
das, e ainda, cuidar daqueles 
que manifestaram qualquer 
tipo de sintoma, para ter a 
certeza de que nenhum aco-
lhido estivesse se contami-
nado, colocando assim a sua 
vida e também a dos demais 
irmãos em risco.

Acolhidos Acolhidos
16 52

Atividades Atividades
2.547 2.547

Encaminhamentos Encaminhamentos

Capacitações Capacitações

22 87

42 18

Refeições Refeições
9.880 19.698

A Casa de Acolhida Mãe de 
Ternura recebeu 7 acolhidas 
no ano de 2020, que tiveram 
acesso à aulas de artesana-
to, uma vez por semana, da-
das por uma voluntária, onde 
puderam aprender diversas 
técnicas, como pintura de 
quadros, confecção de fuxi-
cos e guirlandas, entre ou-
tras. Além de laborterapia, as 
atividades têm finalidade de 
desenvolver habilidades para 
que, futuramente, possam ser 

usadas como fonte de renda 
ao término do caminho.
Como um gesto de reconhe-
cimento e agradecimento, 
no final do ano, três acolhi-
das que finalizaram o seu 
caminho, com um desejo de 
retribuir a Deus tudo que de 
graça receberam, escolheram 
fazer um voluntariado de 6 
meses na Casa. 

É bonito contemplar tantos 
milagres realizados na vida 
dessas mulheres que com 
muita garra tem lutado para 
viverem uma nova vida e re-
escreverem suas histórias.

Em parceria com a Comuni-
dade de Aliança, em São José 
dos Campos, aconteceu a 1ª 
Romaria “Filhos da Imacula-
da”, onde os romeiros percor-
reram mais de 80 km rumo a 
Aparecida/SP a pé. Chegando 
no local, participaram da mis-
sa celebrada por Dom Altieri, 
arcebispo emérito da Arqui-
diocese de Passo Fundo/RS 
e Pe. Lincon Silva, da Aliança. 
Os romeiros testemunharam a 
gratidão e a fé que os move-
ram durante todo o trajeto. 
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Em Piracicaba, no interior de 
São Paulo, a Aliança de Mise-
ricórdia possui duas Casas de 
Acolhida, sendo a Casa Cor-
deiro Imolado direcionada 
para homens adultos e a Casa  
Senhor Ernesto para homens 
idosos. Ambas possuem espa-
ços de lazer para os acolhidos, 
proporcionando um melhor 
entretenimento através de 
campo de futebol, quadra de 
vôlei, piscina e academia, além 
da casa destinada aos idosos 
ser toda adaptada com acessi-
bilidade para cadeirantes.

Em 2020, acolheram juntas, 
121 homens, aos quais foram 
oferecidas 5.324 atividades, 
entre laborterapia, espiritu-
alidade, atividades esporti-
vas, formações humanas e 
cursos de artesanato para 
fins de capacitação.

| Piracicaba/SP - Casa de Acolhida Cordeiro Imolado e Casa de 
Acolhida de Idosos Sr. Ernesto

Após tantos anos trabalhan-
do com a população de rua, 
foi possível perceber que vá-
rios deles, mesmo depois do 
processo de recuperação das 
drogas, do álcool e demais 
dependências, não consegui-
ram viver o processo de rein-
serção social. Nasceu assim, o 
projeto da “Cidade Rahamim”, 
agora em construção, como 
pequena célula de uma “nova 
sociedade”, onde a pessoa 
descubra o seu valor não por 
aquilo que produz, mas por 
ser filho(a) da misericórdia.

Numa das visitas ao prefeito 
da cidade de Salto, o Comi-
tê participou de uma video-
conferência com o Professor 
Marco Aurélio Alves de Oli-
veira, coordenador do grupo 
de planejamento urbanístico 
da frente de infraestrutura do 
Comitê organizador, quan-
do o prefeito Geraldo Garcia 
concluiu a reunião expondo 
sua visão positiva sobre a 
Cidade Rahamim como um 
pólo de atração de grande 
público, quer seja do ponto 
de vista espiritual e religioso, 
de sua arquitetura, métodos 
de construção inovadores, 
bem como do ponto de vis-
ta ambiental e social, devido 
aos cuidados com a natureza 
e aos seres humanos. 

Os arquitetos urbanistas 
Guillaume van der Vaeren e 
Ludmila Andreoli Parekh, inte-
grantes da equipe do escritó-
rio JNC Internacional, sediado 
em Bruxelas, na Bélgica, fize-
ram, em videoconferência, a 
primeira apresentação do pla-
nejamento urbanístico (Mas-
terplan) da Cidade Rahamim 
(Misericórdia) ao Comitê or-
ganizador. E estiveram no Bra-
sil em fevereiro, para visitar o 
terreno em Salto e realizar um 
workshop na sede da Aliança 
de Misericórdia em São Paulo.

| Cidade Rahamim

Acolhidos
121

Atividades
5.324

Encaminhamentos

Capacitações

136

12

Refeições
30.215

As Casas contaram com a aju-
da de voluntários, amigos e 
benfeitores e em 2020 iniciou 
uma grande parceria de vo-
luntariado com a Dra. Fabíola, 
médica geriatra, que tem aju-
dado no cuidado médico dos 
idosos e demais acolhidos. 

Esse espaço se destaca por 
suas ações de sustentabilidade 
ambiental, gerando também 
uma sustentabilidade finan-
ceira por meio de suas hortas, 
criações, estação de tratamen-
to de água e painéis solares.

O projeto “Melhor Idade”, 
que visa a acolhida de idosos 
em situação de rua, na cida-
de de Piracicaba/SP, que já 
está em fase de construção, 
foi apresentado à Conferên-
cia Episcopal Italiana (CEI), 
no desejo de firmar uma par-
ceria para a continuação e fi-
nalização das obras.

Depois de uma análise minu-
ciosa dos documentos apre-
sentados, foi com enorme ale-
gria que a Aliança recebeu a 
aprovação da verba, que per-
mitirá o andamento do proje-
to. A CEI assumiu todo custo 
para a conclusão desta gran-
diosa ação, que compreen-
derá uma área construída de 
1.612m e terá capacidade para 
atender, satisfatoriamente, às 
necessidades de moradia per-
manente e de mobilidade de 
40 homens idosos.

Cremos que é possível construir “a nova civilização do amor” onde a 
reciprocidade, a solidariedade, a subsidiariedade possam ser as leis que 
orientam a vida social no respeito do ambiente, no equilíbrio de uma 
ecologia “humana e natural”, no aproveitamento das fontes alternativas 
de energia. Uma civilização que não polui e não descarta, que não sufoca 
debaixo do lixo e não reduz o homem a lixo ou a produto descartável.

Padre João Henrique,
fundador da Aliança de Misericórdia.
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Em Minas Gerais, no ano de 
2020, a Aliança pôde oferecer 
uma gama variada de ativida-
des, como evangelizações e 
atividades de espiritualidade, 
além do serviço social prestado 
por meio da Casa de Acolhida, 
alcançando aproximadamente 
49.803 pessoas.

Neste tempo em que o Brasil e o 
mundo foram acometidos pela 
Covid-19, em Belo Horizonte, 
em virtude da impossibilidade 
do contato presencial, as forma-
ções de pastoreio foram reali-
zadas via chamada de vídeo. Já 
em Barbacena, também foi ne-
cessário se adaptar à nova reali-
dade para garantir que as ativi-
dades acontecessem, como por 
exemplo, a oração do terço por 
telefone, quando algumas pes-
soas relataram sentir mais âni-
mo, pela força da oração, para 
passar por este tempo difícil. 

Minas 
Gerais

PESSOAS
ALCANÇADAS

AÇÕES
EVANGELIZADORAS

49.478

244

PESSOAS ALCANÇADAS NA
EVANGELIZAÇÃO DE RUA

13.000

| Casa de Acolhida Sagrado Coração de Jesus
A Casa de Acolhida Sagrado 
Coração de Jesus está situ-
ada na cidade de Barbace-
na e acolheu 72 homens ao 
longo de 2020. Aos acolhi-
dos foram ofertadas mais de 
15 mil atividades e ainda 96 
encaminhamentos e 108 cur-
sos e capacitação.

Em 2019, o Sargento Santos 
conheceu a Aliança, através 
de um acolhido, que o deixou 
impressionado ao ver sua mu-
dança. Como grata surpresa, 
em 2020, o Sargento voltou 
para fazer uma visita, agora 
acompanhado de outro po-
licial, pois haviam realizado 
uma live beneficente, onde ar-
recadaram alimentos, e logo 
pensou na Casa Sagrado Co-
ração de Jesus para destinar 
as doações. 

No ano de 2020, um grande 
passo de sustentabilidade foi 
dado, em parceria com a em-
presa São José Engenharia - 
Energia e Tecnologia foi cons-
truída uma Usina Fotovoltaica 
no sítio que, a médio prazo, 
suprirá toda demanda, geran-
do grande benefício à própria 
casa e ao meio ambiente. 

Acolhidos
72

Atividades
15.789

Encaminhamentos
96

Capacitações
108

Refeições
46.488

Relatório de Atividades 2020-2021 31



Relatório de Atividades 2020-2021Relatório de Atividades 2020-2021 3332

Tudo isso foi possível graças à generosidade recebida 
por meio de  doações de alimentos para distribuição, 
e ainda, máscaras, luvas e jalecos para o cuidado dos 
missionários. Em Senador Camará, também aconteceu 
a adaptação dos missionários aos meios digitais, obten-
do um alcance muito grande.

Rio de 
Janeiro

Ceará

As pessoas têm feito experiências bonitas 
do amor de Deus e de acreditar que iremos 
vencer este tempo da pandemia. Nos 
relataram que ao verem os vídeos sentem-
se motivadas a buscar mais a Deus, como 
por exemplo, uma mãe e seus três filhos que 
são jovens e que não perdem um dia, nos 
disseram que sempre ficam aguardando o 
tema e dinâmica da próxima transmissão, 
relatou Kiara, missionária da Aliança.

PESSOAS
ALCANÇADAS

AÇÕES
EVANGELIZADORAS

158.016

213

PESSOAS ALCANÇADAS NA
EVANGELIZAÇÃO DE RUA

8.310

Relatório de Atividades 2020-2021

Mesmo em meio a toda restri-
ção de contato físico e sem po-
der sair às ruas para evangelizar, 
a Aliança no Ceará manteve o 
desejo de anunciar o Evangelho 
na força do Espírito. Com isso, 
nasceram bonitos frutos, como a 
expansão da Missão para as ci-
dades de Brejo Santo, Aurora e 
Altaneira, também no Ceará.

Em 2020, aconteceram diversas 
ações sociais, para ajudar pesso-
as em situações de necessidade, 
como a ocasião onde aproxima-
damente 80 amigos se reuniram 
para fazer o bem a 300 pessoas 
carentes, e uma ação evangeliza-
dora, com distribuição de cestas 
básicas para aproximadamente 
200 famílias carentes.
 
E ainda, o grupo Amigos em Mis-
são, entregou 450 cartas com 
palavras de gratidão e esperan-
ça, para os funcionários do Hos-
pital Santo Antônio, que estão 
na linha de frente do Covid-19.

No Rio de Janeiro, as fraternida-
des da Aliança estão localizadas 
nos bairros da Gamboa e Sena-
dor Camará, regiões periféricas 
e de grande vulnerabilidade e 
risco social. Em 2020, apesar 
do medo da contaminação pelo 
coronavírus, foi possível ter um 
alcance expressivo nas evange-
lizações de rua, como a entrega 
de alimentos, alcançando apro-
ximadamente 58 mil pessoas em 
situação de rua.

Os missionários do Centro do 
Rio, Gamboa, impossibilitados 
de prestar atendimento à popu-
lação de rua na fraternidade, or-
ganizaram um novo esquema  de 
atendimento, que causasse um 
menor impacto de aglomeração. 
Com isso, as refeições foram dis-
tribuídas diretamente nas ruas, 
em formato de marmitas.
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Em 2020, foi possível acolher 
100 homens vindos de situa-
ção de rua, risco e conflito fa-
miliar que, juntos, participaram 
de aproximadamente 1624 ati-
vidades, além de receberem 
40 encaminhamentos para ou-
tros serviços e 15 capacitações 
profissionalizantes.

Ao longo do ano, pensando em 
qual trabalho investir para ter 
algum retorno financeiro para 
a manutenção da casa, apa-
receu um senhor, de 82 anos, 
chamado Itapuã, que quis aju-
dar com trabalhos artesanais 
em madeira, terços e etc. Por 
fim, ele foi doando algumas 
ferramentas, o que possibilitou 
montar uma pequena marce-
naria na casa. 

Esses pequenos sinais da Pro-
vidência Divina motivam e dão 
ânimo para seguir em frente 
com os trabalhos.

| Barbalha/CE – Casa de Triagem 
Nivaldo da Cruz 

Acolhidos
100

Atividades
1.624

Encaminhamentos

Capacitações

40

15

Refeições
17.929

Acolhidos
48

Atividades
8.897

Encaminhamentos

Capacitações

42

8

Refeições
24.543

| Barbalha/CE – Casa de Acolhida 
São João Batista

A Casa de Acolhida São João 
Batista recebeu 48 novos aco-
lhidos em 2020. A todos eles 
foram oferecidas mais de 8 mil 
atividades, que juntas são os 
instrumentos utilizados para a 
reconstrução da autoestima, 
dos valores e das vocações 
pessoais, para a readaptação 
às normas de convívio coleti-
vo e de mútuo respeito, bem 
como para recuperação física, 
psicológica e espiritual. 

Na Casa também é realiza-
do o trabalho de produção 
de queijos artesanais, do tipo 
frescal e machevre, com lei-
te de cabra. A queijaria con-
ta com uma funcionária e o 
trabalho de missionários, e o 
cuidado e criação dos animais 
fica por conta dos acolhidos.

No mês de janeiro aconteceu 
a primeira comunhão de dois 
acolhidos: Tiago e George.

Para nós, é um 
maravilhoso sinal, 
uma vez que quando 
chegou em nossa 
casa Tiago se dizia 
ateu e certa vez, 
quando questionado 
sobre quem era Deus, 
disse “alguém muito 
engraçado que foi lá 
em Patos (PB) buscar 
um ateu para que 
acreditasse nele”.
E no dia da primeira 
comunhão, ver o 
quanto desejoso ele 
estava, moveu nosso 
coração de compaixão

Cicera,
missionária da Aliança.
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| Manaus

Amazonas
Com a impossibilidade de evan-
gelizações externas, mas ainda 
com desejo de evangelizar, os 
missionários de Manaus precisa-
ram buscar um novo meio para 
que as ações pudessem continu-
ar acontecendo. Com isso, as re-
des sociais foram as portas desse 
novo. As programações online fo-
ram bem variadas, contando com 
oração do Terço da Misericórdia, 
lives, apresentação de vídeo dan-
ça e duas apresentações teatrais. 

Já nas ações sociais, antes da 
pandemia já era realizado um 
trabalho de acompanhamento 
junto à população mais caren-
te, por isso foi possível entregar 
800 cestas básicas para as famí-
lias carentes da região, e ainda, 
uma doação de 250 cestas para 
as famílias de duas comunidades 
ribeirinhas e uma terceira cidade 
no interior, em trabalho feito jun-
tamente com o pároco local.

A Expansão na Missão ocorreu 
para Boa Vista/RR e Nova Olin-
da/AM.

PESSOAS
ALCANÇADAS

AÇÕES
EVANGELIZADORAS

13.633

101

PESSOAS ALCANÇADAS
PELAS MÍDIAS SOCIAIS/LIVES

PESSOAS ALCANÇADAS
PELAS MÍDIAS SOCIAIS

2.737

7.156

| Casa Restaura-me
A Casa Restaura-me, servi-
ço especializado em pessoas 
em situação de rua, existe em 
Manaus desde 2014 e oferece 
aos atendidos, um convívio 
harmonioso, ações para via-
bilizar direitos e deveres, aju-
da na retomada de vínculos 
familiares, e ainda possibilita 
a saída das ruas e resgate da 
cidadania. Tornou-se uma re-
ferência para a população de 
rua local, sendo um lugar que 
eles procuram para as mais di-
versas realidades. 

Realiza atendimentos de se-
gunda-feira a sexta-feira, re-
cebendo uma média de 120 
pessoas diariamente. No ano 
de 2020, os serviços ofereci-
dos tiveram impactos positi-
vos, alcançando 43.800 pes-
soas em situação de rua, e 
destes, 26 foram encaminha-
dos para casas de acolhida. O 
núcleo ainda distribuiu aproxi-
madamente 45.000 refeições, 
entregou 500 kits de higie-
ne, máscaras de proteção e 
10.400 peças de roupas.

Pessoas em
situação de rua 
atendidas

43.800

Encaminhamentos
26

Refeições
45.000

Kits de higiene e 
máscaras de
proteção

500

Peças de roupas
10.400

Somos extremamente gratos a 
todos que nos ajudam a ajudar, 
mas ainda precisamos de mais 
ajuda financeira para aperfeiçoar 
o projeto, com profissionais para 
atender às diversas necessidades, 
parceiros que nos ajudem com 
cursos profissionalizantes para 
o público atendido, ajuda nos 
encaminhamentos e acolhimento, 
a fim de resgatar aqueles que 
ainda se encontram nas ruas 
e contemplá-los com a vida 
transformada

Thiago Lafaiete,
missionário da Aliança.

Relatório de Atividades 2020-2021 37



Relatório de Atividades 2020-2021Relatório de Atividades 2020-2021 3938

A Aliança de Misericórdia está 
presente no exterior desde o 
ano de 2008, quando iniciou 
seus trabalhos em Portugal. 
Desde então, já conquistou 
espaço em outros seis países 
(Bélgica, Itália, Moçambique, 
Polônia, República Dominica-
na e Venezuela).

No ano de 2020, dentro do 
contexto mundial da pande-
mia pelo Covid-19, houveram  
restrições que dificultaram a 
execução de muitas ativida-
des, mas mesmo em meio a 
uma situação tão preocupan-
te e caótica, foi possível con-
templar frutos abundantes 
em suas missões.

40 Bélgica

41 Itália

42 Moçambique

43 Polônia

44 Portugal

45 República
Dominicana

46 Venezuela

A Aliança
no Exterior

| Casa Restaura-me

Paraná
A Casa Restaura-me no Paraná 
iniciou suas atividades no ano de 
2018, contando com a contribui-
ção do padre Geraldo Schneider, 
que mesmo falecendo em 2017, 
sempre acreditou no potencial da 
Aliança e viabilizou que muitos 
trabalhos pudessem acontecer.

O projeto, que beneficia direta-
mente pessoas em situação de 
rua, de ambos os sexos, com fai-
xa etária de 18 a 65 anos, como 
um Núcleo de Convivência com 
capacidade para atendimento 
de 40 pessoas semanalmente, 
em 2020 atendeu 267 pessoas, 
proporcionando atendimento e 
atividades, como aproximada-
mente 320 refeições, lavagem de 
roupas, doação de roupas e cal-
çados, higiene pessoal, corte de 
cabelo, apoio psicológico, espiri-
tual, 27 encaminhamentos, sendo 
9 para a rede de serviços de saú-
de e socioassistencial, 11 encami-
nhamentos para a confecção de 
documentos e 7 para instituições 
que oferecem acolhimento/trata-
mento da dependência química. 

Os trabalhos são executados 
por 15 voluntários em média e a 
manutenção da Casa, como alu-
guel, alimentação, roupas, mate-
rial de limpeza e higiene, consu-
mo de água e luz são mantidas 
com doações de benfeitores e 
amigos da Aliança.

PESSOAS
ATENDIDAS EM 2020

267
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Bélgica
Desde 2014, a Aliança de Mise-
ricórdia está presente em Bru-
xelas, na Bélgica, e atualmente 
mantém a Casa MADEMI (Mai-
son Alliance de Misericorde) 
que recebe até 14 moradores 
de rua todos os dias para a 
acolhida de uma noite, onde 
têm a possibilidade de tomar 
banho, jantar e dormir. E ainda 
20 vagas para homens e mu-
lheres que necessitam de um 
período maior (de 3 a 6 me-
ses) para se restabelecerem 
socialmente. Quando os mis-
sionários abrem as portas às 
pessoas que vêm da rua para 
passar uma noite, abrem tam-
bém os corações para acolher 
as suas histórias de vida, seus 
sofrimentos, e seus desejos 
de encontrar um caminho na 
vida. A grande maioria que 
procura a Casa MADEMI são 
refugiados de diversos países.

PESSOAS
ALCANÇADAS

AÇÕES
EVANGELIZADORAS

1.008

46

PESSOAS ALCANÇADAS NA
EVANGELIZAÇÃO DE RUA

195

Estar na rua é uma experiência muito dura, ninguém 
deveria estar lá, e nunca imaginei estar um dia 
nessa situação! Mas aqui em MADEMI, encontrei 
ajuda de pessoas verdadeiramente maravilhosas, 
que partilham o seu dia a dia.
Aqui, com os missionários, aprendi sobre 
misericórdia, pois nos dão a capacidade de 
acreditar em nosso direito de sermos dignos.

O que mais nos impressiona, cada vez, é que vamos 
embora mais ricos do que quando começamos. 
São, de fato, esses irmãos na rua que nos dão 
algo, que se manifesta em uma alegria interior, 
na riqueza das experiências vividas, nas histórias 
de vida que nos são dadas, testemunhou Ernesto 
Porcu (irmão do Pe. João Henrique)

Luís, ex-acolhido da MADEMI e
que hoje voltou ao seu país (Espanha)

para retomar o contato com a sua família.

Itália

A Aliança de Misericórdia está 
presente na Itália desde 2008 
e atualmente realiza suas ativi-
dades nas cidades de Cagliari, 
na Sardenha, por meio de dois 
casais missionários que orga-
nizam e cuidam de todas as 
atividades e evangelizações, 
contando com o apoio de gru-
pos de amigos e voluntários.

Em 2020, mesmo diante da 
dificuldade que o mundo en-
frentou, devido à emergência 
sanitária, foi possível continu-
ar distribuindo alimentos para 
mais de 70 famílias carentes. 
Além da coleta e distribuição 
de alimentos para os neces-
sitados, alcançando aproxi-
madamente 200 pessoas. As 
ações evangelizadoras foram 
feitas na medida do possível, 
respeitando as recomenda-
ções de segurança e preven-
ção, como a evangelização de 
rua, nas noites de sábado.

FAMÍLIAS ALCANÇADAS COM 
A ENTREGA DE ALIMENTOS

70
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Moçambique
A Aliança em Moçambique 
está localizada na cidade de 
Maputo desde 2017, onde atua 
em diversas frentes e ativida-
des, sempre em busca de aju-
dar os menos favorecidos.

Em 2020, mesmo em meio 
às dificuldades e restrições, 
foi possível expandir a missão 
para a cidade de Ndivinduane.

Atualmente atende 900 pes-
soas na aldeia de Massaca, 
por meio do projeto “Eu prefi-
ro o Paraíso”. E ainda, no Cen-
tro Paraíso, que fica em frente 
ao lixão, desenvolve um tra-
balho social com mulheres ca-
tadoras de material reciclável, 
realizando partilhas, rodas de 
conversa e conscientização e 
oficinas de artesanato. 

Oferece apoio escolar e ali-
mentar para aproximada-
mente 196 crianças, entre 3 
e 12 anos de idade. E ainda, 
realiza mensalmente a entre-
ga de aproximadamente 200 
cestas básicas para as famí-
lias mais necessitadas.

Um projeto de construção 
sustentável está em anda-
mento, para construir uma co-
zinha comunitária e ecológica,  
com garrafas pets recolhidas 
no bairro de Hulene B, onde 
fica o maior lixão a céu aberto 
do país.

PESSOAS
ALCANÇADAS

PESSOAS
ALCANÇADAS

AÇÕES
EVANGELIZADORAS

AÇÕES
EVANGELIZADORAS

6.530

408.039

93

27
CRIANÇAS COM APOIO
ESCOLAR E ALIMENTAR

PESSOAS ALCANÇADAS
PELAS MÍDIAS SOCIAIS

196

237.767

Polônia
A Aliança de Misericórdia está 
presente na Polônia desde o 
ano de 2008, missão iniciada 
por um grupo de jovens na ci-
dade de Szczecin no desejo de 
vida em unidade e vivência da 
nossa Palavra Constitutiva.

Ao longo dos anos, com au-
mento das necessidades pas-
torais e atividades, a Comuni-
dade de Vida reside na cidade 
de Poznań e realiza atividades 
de evangelização e acom-
panhamento dos grupos em 
todo o país. A cada ano, a mis-
são se expande mais e atrai 
novas pessoas para o Carisma 
da Aliança.

Atualmente são 15 grupos 
de Comunidade de Aliança 
e Amigos, alguns ainda se 
estruturando, contando com 
586 membros, onde cada 
grupo tem um missionário 
responsável.

No ano de 2020, em meio a 
tantas contrariedades e difi-
culdades que o mundo tem 
enfrentado, foi compreendido 
pelos missionários a necessi-
dade de se reinventar e estar 
onde as pessoas estão, viver a 
experiência de família em dias 
onde uma palavra amiga pode 
fazer toda a diferença. 

Dessa forma, entre muitas ati-
vidades realizadas online, no 
Domingo da Misericórdia foi 
organizado o 1º Misericórdia 
Polônia (1ª edição), retiro con-
duzido pela Comunidade de 
Vida com auxílio técnico e mu-
sical da Comunidade de Alian-
ça e Amigos, onde foi possível 
alcançar cerca de 5.000 pes-
soas espalhadas por toda a 
Polônia e também outros pa-
íses, e também por meio da 
“Domówka”, um tipo de festa 
onde se convidam os amigos, 
os mais íntimos, e por meio da 
internet se fizeram família com 
tantas outras pessoas que das 
suas casas puderam estar jun-
tos em um só coração.
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Portugal
O ano de 2020 foi bem atípi-
co para a missão em Portugal, 
pois é costume visitar todos 
os meses as cidades que con-
tam com membros vinculados, 
como por exemplo, a missão 
na Espanha, que recebia visitas 
a cada dois meses. As cidades 
da Guarda, Madeira, Lisboa e 
Seixal também são acompa-
nhadas pelos missionários e 
esse acompanhamento foi re-
alizado de forma online. 

Por isso, foi preciso investir 
nos meios digitais, o que ren-
deu experiências muito posi-
tivas, como a transmissão de 
lives nas redes sociais. Muitas 
pessoas compartilharam que 
acabaram fortalecendo a fé e 
que se sentem felizes em par-
ticipar das atividades que são 
realizadas, pois percebem que 
Deus está presente mesmo 
com esse sofrimento que a hu-
manidade está passando.

PESSOAS
ALCANÇADAS

165.595

PESSOAS ALCANÇADAS
PELAS MÍDIAS SOCIAIS

PESSOAS ALCANÇADAS
PELAS LIVES

10.560 120.952

| Setubal

República Dominicana
A Aliança de Misericórdia 
está presente em Santo Do-
mingo, na República Domini-
cana, desde 2018. E no último 
ano, apesar da pandemia por 
Covid-19 que abalou o mun-
do todo, os missionários pu-
deram experienciar a genero-
sidade de uma forma muito 
bonita e profunda.

Esta, que é uma missão em 
fundação e conta com pou-
cos missionários de vida no 
país, com a ajuda dos leigos, 
já colhe frutos de imenso 
valor, como a generosidade 
dos pobres, que mesmo ten-
do pouco, ajudam quem tem 
menos ainda.

Ano passado não recebemos grandes doações, e o 
que levamos aos pobres, veio dos próprios pobres, 
pois mesmo nesse tempo de tantas dificuldades 
para todos, os vizinhos não deixaram de se 
preocupar conosco, trazendo constantemente 
alimentos básicos, os quais doamos para aqueles 
que necessitavam ainda mais do que nós (tamanha 
abundância da providência). Em uma ocasião, 
conseguimos entregar oito cestas básicas às 
famílias necessitadas e ouvimos daqueles que as 
receberam que foi o que os alimentou, o que gerou 
grande alegria em nosso coração, testemunhou 
Letícia Custódio, missionária da Aliança.

PESSOAS
ALCANÇADAS

AÇÕES
EVANGELIZADORAS

8.273

74

PESSOAS ALCANÇADAS
PELAS MÍDIAS SOCIAIS E LIVES

3.607
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Venezuela
A Aliança atua na Venezuela, 
especificamente em Ciudad 
Bolívar, desde 2018, mas em 
2020 não foi possível continu-
ar com todas as atividades em 
virtude das restrições impos-
tas pela situação de risco da 
pandemia de coronavírus.

Na casa, além dos missionários, 
foram mantidos 2 acolhidos, 
sendo um senhor de 63 anos 
que está na casa desde 2018, e 
uma jovem de 23 anos com sua 
filha de 1 ano e 7 meses. 

Para manter os vínculos e 
também a evangelização, dia-
riamente são enviados áudios 
via aplicativo de mensagens, 
com a “Rádio TK FM”, que é 
uma pequena meditação com 
um tema mensal, algo bem 
simples, mas que neste tempo 
de falta de contato físico tem 
feito muito bem aos ouvintes.

PESSOAS
ALCANÇADAS

738

PESSOAS ALCANÇADAS
PELAS LIVES

589

Certa vez  falamos sobre São Camilo de Lelis, 
que muitas vezes arriscou sua vida ao cuidar dos 
doentes, então uma mulher que nos escuta sempre 
e que trabalha em um laboratório de exames nos 
mandou uma mensagem agradecendo, pois se 
sentia com muito medo, já que no laboratório 
chegavam muitas pessoas com sintomas de 
coronavírus, para fazer exames. Depois que 
ela escutou o programa sentiu uma força muito 
grande e começou a pedir intercessão de São 
Camilo no seu trabalho, para que ela pudesse 
servir as pessoas que ali chegavam sem medo e 
confiando em Deus, relatou Francisco Luiz,
missionário da Aliança.

Gestão administrativa
e financeira
A Aliança de Misericórdia 
busca sempre ser transpa-
rente na sua prestação de 
contas, cumprir com a le-
gislação brasileira, priori-
zar o bom uso dos recursos 
públicos e privados, e ainda 
disponibilizar informações 
claras sobre as atividades e 
serviços que oferece. 

Esse foi um ano muito desa-
fiador, a pandemia fez com 
que a Associação se mobi-
lizasse em muitos aspectos, 
sendo necessário mudanças 
no percurso, e muito trabalho 
por parte de toda equipe para 
que os atendimentos não  fos-
sem prejudicados. Contudo, 
foi possível ir além, aumentan-
do o número de atendimentos 
e ajuda as pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade.

Por isso, esses números trans-
mitem alegria, superação e vi-
das que não encontraram por-
tas fechadas no momento que 
mais precisaram. 

As demonstrações contábeis 
da Aliança de Misericórdia 
findas em 31 de dezembro 
de 2020 foram auditadas 
pelo grupo Audisa, empre-
sa especializada no Terceiro 
Setor, e que agregou valores 
a fim de reduzir riscos e me-
lhorar a eficiência.
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Voluntariado
Na Aliança, o voluntariado 
pode se desenvolver de diver-
sas formas, assim como diz o 
seu lema “Ninguém é tão po-
bre que não tenha nada para 
dar. Nem tão rico que não te-
nha nada para receber”.

Em 2020, devido a pandemia 
por Covid-19, a quantidade 
de voluntários foi bem infe-
rior aos anos anteriores, ain-
da assim, foi possível contar 
com este apoio, nas fraterni-
dades, projetos sociais e/ou 
nos setores administrativos, 
dedicando tempo, trabalho e/
ou talentos.

Edna Maria Gomes Pires,
voluntária em São Paulo.

Em busca de respostas para o real sentido da 
vida, pelas lacunas a serem preenchidas, e por 
acompanhar meu filho, cheguei até a Aliança 
de Misericórdia que me tocou profundamente 
pelo seu carisma, em seu trabalho desenvolvido 
junto aos mais vulneráveis e aqui ressalto, a 
vulnerabilidade assume faces distintas e atinge a 
todos, independente da classe social.

Vi a diversidade de trabalhos voluntários e formas 
diferentes de atuação, quer pela necessidade de se 
arrecadar, doar, executar, ouvir, captar, resumindo, 
entregar-se ao próximo. E com o passar do tempo 
percebi que não era o próximo que estava sendo 
curado e sim, eu que encontrava ali as respostas 
procuradas para o verdadeiro sentido da vida e a 
cura para tantas feridas criadas ao longo da vida. 
Percebi que, do meu nada eu poderia contribuir 
com um pouco que, para muitos, era tudo.
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Seja um voluntário!
Você pode ser parte

dessa Aliança.

Entre em contato:
E-mail:

voluntariado@misericordia.com.br
Telefone:

(11)3120-9191

Como colaborar?
Com sua doação mensal, você colabora 
com a manutenção dos projetos sociais e 
torna-se um membro da família Aliança de 
Misericórdia. Essa contribuição pode ser 
feita por meio de boleto, carnê, débito au-
tomático ou transferência bancária.

Faça seu cadastro pelo site
www.misericordia.com.br/doe
doacao@aliancasocial.org
(11) 3120.9164 / (11) 97149.5923

A Aliança desenvolve projetos, a partir da 
identificação de demandas e estudo da re-
alidade local, com a finalidade de promover 
a melhoria da qualidade de vida de pessoas 
e comunidades em situação de vulnerabili-
dade social. Pessoas físicas e jurídicas inte-
ressadas em colaborar para a concretização 
e realização dos projetos podem fazer DO-
AÇÃO DIRETA, ou ainda DESTINAR PARTE 
DO IMPOSTO DE RENDA para os projetos 
aprovados em leis de incentivo fiscal. 

Para mais informações, entre em contato 
por e-mail ou telefone:
institucional@aliancasocial.org
(11) 3120.9191

| Seja um
Filho da Misericórdia! 

| Apoie um Projeto
da Aliança
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Faça sua doação por meio do Programa 
Nota Fiscal Paulista e ajude a transformar 
vidas! Doando seus Cupons Fiscais de 
forma automática, você contribui com as 
ações sociais da Aliança e ainda concorre 
aos sorteios mensais em dinheiro pela Se-
cretaria da Fazenda.

Realize seu cadastro no Site da Secreta-
ria da Fazenda, é simples, rápido e segu-
ro. Desta maneira, você estará ajudando a 
promover a inclusão social, educação, aco-
lhida, saúde, alimentação e amor aos que 
mais necessitam.

nfpaulista@aliancasocial.org
(11) 3120.9173

| Faça sua doação por meio de 
Cupons Fiscais

O que está parado em sua casa e em bom 
estado, pode ser bem aproveitado!
A Aliança aceita doações de roupas, mó-
veis, brinquedos e outros objetos.

Entre em contato para mais informações:
doacao2@aliancasocial.org 
(11) 99877.5483

| Doação de Roupas,
Móveis e Objetos
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Inbox Shoes
Industria e Comércio
Santa Terezinha
Instituto Akatu
Instituto Alegria de viver
Instituto Campana
Instituto Credit Suisse
Hedging-Griffo
Instituto Criança é Vida
Instituto da Oportunidade Social
Instituto Educacional
Oswaldo Quirino
Instituto Família Barrichello
Instituto Girassol
Instituto João e Belinha Ometto
Instituto Marum Patrus
Instituto Nelson Wilians
Instituto Pé na Estrada -
Formação Educacional
Instituto Sabrina Sato
Instituto Via de Acesso
Intermusic
Ipanema Coffees
Irmãs Concepcionistas
ao Serviço dos Pobres
Itaesbra
Itaú Social 
Karcel Seguros
Kimura Materiais para Construção
Lagos Quimicas
Lapa Lingerie
Lapapel Papelaria
Liceu Coração de Jesus
Litto Comércio de Higiene
Lixx Store
Lojas CEM
Lojas Paulistanas
Lopes Romão Dias
Magazine Luiza
Magno Consultores Empresariais
Maple Bear Canadian School
Marcelo Kimura Ferragens
Marco Antônio de Lima
Carvalho & CIA
Marluvas Calçados Profissionais
Master ATS Supermercados
Mazzatech
Mercadinho do Nadinho
Mesa Brasil 
Milano Comércio Varejista
de Alimentos
Mirante Danceteria
Mitra Arquidiocesana -
Pastoral do Menor
Mosteiro da Visitação
Mosteiro Santa Gema
Mosteiro Santa Tereza
Movimento Comunitário
Estrela Nova
Movimento Familiar Cristão
Multiprojetor
MultiSolution Publicidade
e Comunicação
Mundo Verde
Nakata Automotiva

Nelson Wilians Advogados
Next Assessoria e Consultoria
Nolila Moda Íntima
Nova Sernel Material de Construção
Novotel Center Norte
OAB - São Paulo
Oficina São Miguel Arcanjo
ONG Sonhar Acordado
ONLUS Alleanza di Misericordia
OPUS entretenimento.
Orcil
Ortosíntese
Padaria colonial
Padaria Iracema
Padaria Jardim Paulista
PADARIA NOVA AMERICA
Padaria Rainha do City
Padaria Rainha do São Lucas
PADARIA SÃO JOSE
Padaria Talita
Padaria Villa Petra
Pamonhas do Cezar
Panificadora Docela
Panificadora e Confeitaria Ariane
Panificadora Nova Dom Felipe
Panificadora Saborear
Pão de açúcar Vila Mariana
Pão de açúcar Vila Sofia
Parada X
PARAMOTOS
Paróquia Assunção de
Nossa Senhora - SP
Paróquia Bom Pastor
Paróquia Nossa Senhora do Brasil
Paróquia Nossa Senhora
dos Remédios
Paróquia Pio X
Paróquia Santa Inês
Paróquia Santa Margarida Maria
Paróquia Santo Antônio
Paróquia Santo Expedito
Paróquia São Bonifácio
Paróquia São Carlos Borromeu
Paróquia São Luiz
Pastoral da Criança
Patrícia de Almeida Carmelo EPP
Pax Produtora e Agência
PC Baterias
Peg Pese Hortifruti
Pellegrino Distribuidora
de Autopeças
Pés Suaves - Podologia e Estética
PLANO DE SAUDE SERPRAM
PLC Engenharia de Instalações
Ponta de Estoque Júlio Guedes
Porto Seguro
Prefeitura Municipal de Alfenas
Prefeitura Municipal de São Paulo
Prix Construtora
Projeto Viver - Atendimento de 
Escuta Individual 
Promasq Indústria e Comércio
Provedor de Alimentos
PUC SP
Queijos Ipanema

Rádio Gospa Mira
Recanto das Jabuticabeiras
Rede de Hotéis Accor
Restaurante Café Real
Ritec
Riva Turismo
Rivelli Alimentos
Rotary Club de Pirituba
SABESP
Sacolão Campos Elíseos
Sacolão Eduardo Prado
Sala Vip Pizza Bar
Salesianos em Barbacena
e Barbalha
Santa Fé Supermercados
SASF Bom Retiro - UNIBES
SDB Comércio de Alimentos
Secretaria da Justiça do
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social - SP
Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania - SP
Secretaria Municipal de
Educação - SP
Segredos du Chef
SENAI Roberto Simonsen
SESC Bom Retiro
SESC Parque  Dom Pedro
Shopping All Brás
SIEMACO
Sociedade de Advogados
Ferreira Rodrigues
Sociedade São Miguel Arcanjo
SODIÊ
Speed Box Auto Center
Sport Club Corinthians Paulista
Stuchi & Leite Projetos
Subway
Supermercado Alvorada
Supermercado Defavari
Supermercado Neder
Supermercado Pinheiros
Supermercado São Paulo
Supermercado Unissul
Tahin Restaurante
TecLaser
Teresa Perez Tours
Terra Frutas Orgânicas
Terraço Itália Restaurante
Tietê Veículos
Tocantins G.R.C de Hortifruti
Toriba Veícuos
Transportadora Novo Caminho
Transportadora Rodomeu
UBS Boracéa
UBS Taipas
Unimed
Uninove
Usina Santa Teresinha
Valerios 
Vendemmia Restaurante
Viação Cidade de Caieiras
Viação Santa Brígida
Walmart Brasil
Zac Livros

Parceiros
Os Parceiros da Aliança de 
Misericórdia são empresas 
que, junto da Organização, se 
comprometem com a missão 
de ajudar as pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade so-
cial, promovendo a esperan-
ça de um novo caminho.

Cada empresa parceira é peça 
fundamental para a constru-
ção conjunta de uma socie-
dade mais justa e igualitária e 
para manter viva a chama do 
amor e solidariedade.

ACTEC
Abrinq
Acefer Ferramentas e Tintas 
Açúcar Purinha
AGF Participações Ltda
Agrícola Famosa
Ah!Sim
Ajuda à Igreja que Sofre
Alliz - Zanchetta Alimentos Ltda
AMA - Hospital Samaritano
Amax Comércio e Serviços
Amazon Transportes
Anaconda Industrial e
Agrícola de Cereais
Andorinha Hiper Center
Arlete Bar e Mercearia
Arquidiocese de Belo Horizonte
Arquidiocese de São Paulo
ASSAPT-  Associação dos Amigos 
da Parada de Taipas 
Associação Atlética
Educando pelo Esporte
Associação Beneficente Grupo Sol
Associação dos Agentes Fiscais de 
Renda do Estado de São Paulo
Associação Israelita
Fortunee de Picciotto
Associação Prato Cheio
Atacadão - Unidade Taipas
Auto Viação Urubupungá
Baggi Consultoria Financeira
Banca do Cristiano
Banco de Alimentos CEAGESP
Banco de Alimentos CRESAN
Basalto
Bauducco
Berta Cozinhas Industriais
Beto Madureira Arquitetura
BlackYellow
Bone Surgical
Equipamentos Médicos
Box do Gaúcho

Bradesco
Braz do Milho
Brenda Transportes
Buffet Christian Formon
C&A Modas
Cacau Show
Camp
Canal do Leite Representações
Canção Nova
Cantareira Norte Shopping
Cantina Lazzarella
Carga Pesada
Comércio de Caminhões
Cáritas Brasileira
Casa de Carnes Nogueira
Casa de Carnes Ribeiro
Casa de Carnes Três Américas
Casa de Carnes Zuza
Casa Flora
Casa Leão Joalheira
Casale di Pizza 
Castor Alimentos
Centro Assistencial Cruz de Malta
Centro de Integração da
Cidadania - CIC Oeste
Centro de Tradições Gaúcha
Churrascaria Marginal Grill
Churrascaria Rodeio
CIP congregação israelida paulista
Ciranda para o Amanhã
Clube A Hebraica
Colégio Agostiniano
Colégio Bimbatti
Colégio Franciscano
Nossa Senhora Aparecida
Colégio Marista Arquidiocesano
Comércio de Cereais Marvi
Comunidade Anjos da Vida
Comunidade Cristo Rei
CONFIRP Consultoria Contábil
Consigaz Distribuidora de Gás
CONSTRUAI CONTRUCAR LTDA 
Cooperativa Pão de Moça
Cor Unum Obra de Misericórdia - 
Par. Nossa Senhora do Brasil
Costa Cruzeiros
Critério Engenharia
D’Sul Alimentos
DBAOnline Informática
DDM Multimídia
Distribuidora Automotiva
Diverti Entretenimento
e Eventos Ltda
Dona Deôla
Doratiotto Auto Peças
E.E. General Humberto
de Souza Mello
Embrasil Segurança
EMEF Tenente Moisés
Elias de Souza
Empório Ravioli

Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social 
Encontrando sua Estrela 
Enplan Engenharia
Epira
EPO Empreendimentos
Ernst Young (EY).
Escola Doce Magia
Escola Estadual Dirce
de Aguiar Maia
ESPRO - Ensino Social
Profissionalizante
ETEC Carlos de Campos
ETEC Professor Horácio
Augusto da Silveira
Euphoria Eventos
Extra Jaraguá
Extra Vila Mariana
Faculdade Belas Artes
Fascínio Noivas e Festas
Feijão Novato
Femba - Freguesia Comércio
de Embalagens
FM logístic 
Frigorífico Friuna
Frigorífico Raja
Fundação Amor Horizontal
Fundação Prada de
Assistência Social
Fundação Volkswagen
Fundo Social de São Paulo
GELO MAIS
Gerdau S.A.
Glóvis Brasil Logística
Gold Finger Presentes para Sempre
Gota Fértil
Graphy’K Print Comunicação Visual
Grifith Joalheiros
Grupo Asas
Grupo Comolatti
Grupo de Oração do Espirito Santo 
- Par. Nossa Senhora do Brasil
Grupo GPA
Grupo Grão de Ouro
Grupo NovaAgri
Grupo Pereira
Grupo Plataforma
Grupo Silvas
Hirota Food
Hospital Espírita Fabiano de Cristo
Hospital Infantil Sabará
Hospital Maternidade
São Vicente de Paulo
Hospital Municipal Infantil
Menino Jesus
Hotel Fazenda Corumbau
Hotel Grand Mercure
Hox Engenharia
Hummer do Brasil
Igreja Presbiteriana Estação da Luz
Iguatemi São Paulo
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Contatos e endereços
SÃO PAULO

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO
Rua Avanhandava, 616
Bela Vista - CEP 01306-000
11 3120.9191

CCA PADRE PIO
Rua Barra da Buriquioca, 40
Parque Taipas-CEP 02987-060
11 3946.3396 / 11 94805.5348

SASF
Rua Canhoneira Iguatemi, 20
Parque Taipas-CEP 02989-120
11 3941.9501 / 3941.9544 / 
1197330.2917

CEI SÃO MIGUEL ARCANJO
Rua Eduardo Prado, 108
Campos Elíseos-CEP 01218-010
11 3337.6946 / 11 99613.0101

CEI MISERICÓRDIA I
Rua Barra da Buriquioca, 40
Parque Taipas-CEP 02987-060
11 3941.7904 / 11 96772.5240

CEI MISERICÓRDIA II
Rua Jardim do Éden, 18
Parque Taipas-CEP 02997-000
11 3947.1279 / 11 95360.9265

CCA SÃO DOMINGOS SÁVIO
Rua Dr. Elias Chaves, 20
Campos Elíseos-CEP 01205-010
11 2839.3145/ 1194826.9032

CASA RESTAURA-ME SP
Rua Monsenhor Andrade, 746
Brás-CEP 03009-100
11 3326.7134 / 3228.6503

CCA VILA CUORE
Av. Raimundo Pereira de
Magalhães, 13658
Parque Taipas-CEP 02990-000
11 3943.7163 / 96020.7007

NÚCLEO DE GASTRONOMIA – 
VILA CUORE
Av. Raimundo Pereira de Maga-
lhães, 13658
Parque Taipas-CEP 02990-000
11 3943.7163 / 99546.5869

CASA DE FORMAÇÃO IMACU-
LADA DO ESPÍRITO SANTO
Rua Nilo Bruzzi, 31
Sítio Botuquara-CEP 02988-080
11 3943.3725 11 99818.6583 /
11 97453.5404

DIACONIA
Rua Nilo Bruzzi, 31
Sítio Botuquara-CEP 02988-080
11 3943.3725 / 94203.9496

CENTRO DE EVANGELIZAÇÃO
Rua Nilo Bruzzi, 31
Sítio Botuquara-CEP 02988-080
11 94300.5844

BELÉM MOINHO
Rua Dr. Elias Chaves, 20
Campos Elíseos-CEP 01218-011
11 99531.7771

CENÁCULO SÃO PAULO
Rua do Carmo, 239
Centro - CEP 01019-020
11 3101.6920/ 1199881-2881

IGREJA NOSSA SENHORA DA 
BOA MORTE
Rua do Carmo, 202
Centro-CEP 01019-020
11 3101.6889

SALTO

CIDADE RAHAMIM
Estrada do Lajeado, 14900
Lajeado-CEP 13329-427
15 99113.8674

IBIÚNA

CASA DE FORMAÇÃO MARIA 
PAOLA
Estrada Sorocamirim, 166 
Bairro-CEP 18150-000
11 96543.4964

SÃO ROQUE

ADORADORES DA MISERICÓRDIA
Rua Prof.ª Guiomar Rib.
Novaes, 197
Vila Nicanor Marques-
CEP 18070-580
1197118.1377

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CASA DE TRIAGEM NOSSA 
SENHORA DO SORRISO
Rua Medina, 891
Vila Iracema-CEP 12228-131
11 94107-0996

CASA DE ACOLHIDA SÃO JOSÉ
Estrada de São João,1050
Bom Sucesso-CEP 12214-440
12 99786.0160 / 12 99721.4249

PIRACICABA

CASA DE ACOLHIDA CORDEI-
RO IMOLADO
Rod. Piracicaba - Anhumas,
Km 8 Pi 480 S/N
Pau Queimado-CEP 13402-811
19 99691.4386

RIO DAS PEDRAS

CASA DE TRIAGEM MÃE DOS 
POBRES
Estrada Rancho Grande S/N 
Água Branca-CEP 13390-000
19 99724.0167

TREMEMBÉ

CASA DE ACOLHIDA MÃE DA 
TERNURA
Rua Benedito Rodrigues Alves, 
450 Padre Eterno-
CEP 12120-000
11 99650.3231 / 19 99719.3869

BELO HORIZONTE

ESCOLA DE EVANGELIZAÇÃO BH
R. Madre Gertrudes
Comensoli, 72
Madre Gertrudes-
CEP 30518-180
31 98589.0372 / 31 99950.9715

BARBACENA

CASA DE ACOLHIDA SAGRA-
DO CORAÇÃO
Granja Maria Stella Km 15, 48
Colônia Rodrigo Silva-
CEP 36200-000
32 9916.6783
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MARINGÁ

CASA RESTAURA-ME MARINGÁ
Rua Mandaguari, 789 
Zona 7-CEP 87020-230
44 991611-5669

CEARÁ

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO
Corredor da AABB, 420
Sítio Venha Ver-
CEP 63180-000
Barbalha/CE Caixa Postal 74
88 99937.0042

ESCOLA DE EVANGELIZAÇÃO
Corredor da AABB, 420
Sítio Venha Ver-
CEP 63180-000 Barbalha/CE 
Caixa Postal 74
88 98109.5252 / 88 99792.1919

CASA DE ACOLHIDA SÃO 
JOÃO BATISTA
Sítio Riacho do Meio, s/n
Dist. Caldas-CEP 63180-000 
Barbalha Caixa Postal 74
88 99792.1920 / 88 99792.1666

MANAUS 

CASA RESTAURA-ME
Av. 7 de Setembro, 2175
Centro-CEP 69020-125
92 99181.9878

CENÁCULO MANAUS
Rua Santa Luzia, 165
Santa Luzia-CEP 69074.460
92 99504.9798

MISSÃO SÃO PAULO DE OLI-
VENÇA
Rua Estanislau Afonso s/n 
Centro-CEP 69600000
97 99196.1061 / 97 99170.0277

RIO DE JANEIRO

CENÁCULO RIO DE JANEIRO
Rua Ana Mascarenhas, 12 
Gamboa-CEP 20221-040
21 2263.3263 / 21 9 6983.6210

BELÉM SENADOR CAMARÁ
Rua Manuel Ribeiro, 05 
Senador Camará-
CEP 21843-000
21 96723.1349

PORTUGAL
Av. dos Metalúrgicos, 68 
Quinta do Álamo Seixal 
2840267
+351 926 711 401

BÉLGICA
Avenue Brugmann, 121
1190 Forest - Bruxelles
+32 46096-2896 /
+32 46096-2893

ITÁLIA

MISSÃO SARDENHA
09045 Quartu S. Elena (CA)
Via Pitz’e Serra n.33
+39 070 285393
Coord.: Ana Clara e Vanessa

POLÔNIA

CASA DE FORMAÇÃO SÃO 
JOÃO PAULO II (DISCIPULADO 
E NOVICIADO)
Ul. (Rua) Klin 7, 60-602
Poznan - Poland
+48 500764968 /
+48 516689661

VENEZUELA
Calle El cambão, El Camboa, 
Ciudad Bolivar, Edo. Bolivar
+584128799440 / 
+584249546223

MOÇAMBIQUE
Rua Paradise, 1599
Bairro Mahotas
Maputo/Moçambique
Tel: +258 87 251 1728 /
+258 87 714 7938 /
+258 82 156 239

REPÚBLICA DOMINICANA
Calle Profesor Amiama Gómez, 
12 Villa Consuelo,
Santo Domingo
+1 829-459-2132
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