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Onde Estamos

A Aliança de Misericórdia é um Movimento 
Eclesial nascido na cidade de São Paulo, fundada 
pelos sacerdotes Pe. João Henrique Porcu e 
Pe. Antonello Cadeddu e a Ir. Maria Paola, no 
ano 2000, cuja identidade se encontra em sua 
Palavra de Vida “O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a 
anunciar a boa nova aos pobres...” (Lc 4,18-19). 
Está presente em mais de 50 cidades do Brasil e 
outros 7 países (Portugal, Itália, Polônia, Bélgica, 

O Movimento

Venezuela, República Dominicana e Moçambique).
Seus membros são chamados a evangelizar 
para transformar, procurando fazer com que 
todo evangelizado se torne um evangelizador 
e testemunha da Misericórdia. Os trabalhos 
sociais e de evangelização estão direcionados à 
restauração integral do ser humano, tanto dos 
mais sofridos, como também daqueles que ainda 
não encontraram em Cristo o verdadeiro sentido 
de suas vidas.

Brasil

Portugal

Polônia 

Itália

Bélgica

Moçambique

Venezuela

República Dominicana
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A Aliança, uma família!

No Natal passado, tivemos a graça de poder 
celebrar para o povo de rua, na Praça da Sé, 

em São Paulo. 

Com a ajuda de numerosos amigos, oferece-
mos um jantar de festa, digno de Filhos de Deus, 
para mais de 1.500 irmãos. A Praça tornou-se 
um restaurante de luxo e, além do alimento pre-
parado com capricho, foi oferecido muito Amor.

Lá, aproximaram-se de nós um homem e uma 
criança de rua. Com um abraço apertado e lá-
grimas nos olhos, disseram: “agora sabemos 
que temos uma família!”. Logo depois, duas mu-
lheres da alta sociedade de São Paulo se aproxi-
maram, profundamente comovidas, e disseram: 
“Obrigada por ter nos chamado, jamais experi-
mentamos tamanha alegria! Descobrimos que 
atrás deste povo que vive nas ruas, temos ir-
mãos que precisam do nosso amor, tanto quanto 
nós precisamos do amor deles! É mesmo verda-
de que a indiferença mata e o Amor ressuscita 
e nos torna família! Nós precisamos amar mais. 
Nos chame sempre! Não são vocês que precisam 
de nós, nós precisamos da Aliança!”.

Queremos começar a apresentação deste Re-
latório de Atividades com esta experiência, pois 
gostaríamos que, através dos resultados e dos 
recursos alcançados cada um, ao receber este 
anuário, possa encontrar vidas, rostos: “um povo 
numeroso” que se torna como uma só família de 
irmãos! 

A nossa Família não poderia existir sem você, 
nem atuar sem o seu sim. Cada resultado neste 
relatório é seu! 

Obrigado por ter desejado, conosco, “colocar 
seus bens onde a ferrugem não corrói, onde os 
ladrões não podem roubar!” (Cf. Mt 6, 20) ... pois 
esta família é família que olha para o Céu, que 
vive para sempre!

Os abençoamos de coração!

Mensagem 
dos Fundadores 

Principais Resultados

Em 2019, graças ao apoio e contribuição de 
amigos, parceiros, benfeitores, membros e 

275 colaboradores, a Aliança de Misericórdia 
alcançou números significativos. Mas, mais do 
que os números, o que nos enche de alegria e 
gratidão é contemplar cada vida alcançada e 
transformada através de nosso carisma!

Já em nosso atendimento social, 
com alegria, fomos reconhecidos 
pelo Instituto Doar, pelo segun-
do ano consecutivo, como uma 
das 100 melhores ONGs do Brasil. 
Esse reconhecimento também se 
traduz em nossos números:

Nossas creches atenderam 318 crianças 
com idade entre 0 e 5 anos e 11 meses; 

Os CCAs atenderam 400 crianças e adoles-
centes na faixa etária que compreende os 6 
aos 14 anos e 11 meses;

As Casas Lares acolheram 39 crianças e 
adolescentes;

Ao todo, as Casas Restaura-me atenderam, 
por dia, mais de 600 pessoas em situação de 
rua; 

O SASF acompanhou 1.250 famílias durante 
2019.

Para a Aliança é muito importante realizar to-
dos os seus trabalhos com muito amor e com-
petência. Obrigado por tornar tudo isso possível 
junto conosco! 

Estivemos presentes em 40 cidades 
brasileiras, por meio dos 310 membros 
da Comunidade de Vida, 260 mem-
bros da Comunidade de Aliança e 318 
Amigos, atingindo aproximadamente 
74.028 pessoas, através de atividades 
de espiritualidade, e atendendo mais 
de 50 crianças. 

Nas Casas de Triagem e Acolhida, 
instaladas em 10 unidades, acolhe-
mos 705 irmãos, que participaram de 
32.809 atividades de espiritualidade e 
receberam 411.087 refeições.

Atravessando fronteiras, estamos fi-
xados em 7 países, onde realizamos 877 
atividades de espiritualidade e assisti-
mos 160 crianças, além de termos rea-
lizado Missões de Evangelização inter-
nacionais na Espanha, Irlanda, Taiwan, 
França, Ruanda e Congo.

A nossa Família não 
poderia existir sem você, 
nem atuar sem o seu sim. 
Cada resultado neste 
relatório é seu! 

Pe. João Henrique e Pe. Antonello Cadeddu
Fundadores da Aliança de Misericórdia
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Parabéns a todos os 
que fazem parte deste 
“sonho” de Deus. Esta 
festa é nossa!

Fraternidades 
no Brasil 

10 – São Paulo
22 – Rio de Janeiro
23 – Minas Gerais
25 – Paraná
26 – Ceará
28 – Amazonas

Os missionários da Comunidade de Vida são 
os membros internos da Aliança de Miseri-

córdia e, conduzidos pela força do Evangelho, 
vivem em Fraternidades, situadas em diversas 
localidades dos Brasil e do exterior. 

A presença dos missionários é ativa e constante e 
as Fraternidades se amoldam à realidade e à neces-
sidade de onde estão inseridas, configurando ver-
dadeiro apoio à comunidade local e aos atendidos 
pela Aliança. Algumas delas estão atreladas dire-
tamente ao trabalho com as Casas de Triagem, 
Acolhida e Reinserção. Atualmente a Aliança conta 
com 19 Fraternidades no Brasil.

Índice

Mensagem do 
Presidente

O ano de 2020 é muito especial para a Alian-
ça de Misericórdia, pois marca os 20 anos 

de nossa fundação!

É um momento maravilhoso para olharmos 
para trás, avaliando todos os passos dados até 
aqui e agradecer a Deus por tantas experiências 
bonitas que ele nos permitiu viver. São incon-
táveis o número de jovens tocados por este ca-
risma, de famílias restauradas, de pobres aco-
lhidos das ruas... enfim, de pessoas que foram 
alcançadas por uma palavra capaz de transfor-
mar suas vidas e lhes dar um novo sentido para 
seguir adiante.

Queremos unir os nossos corações e dizer 
juntos: Senhor, queremos mais! Queremos mais 
força, mais criatividade, mais alegria, mais en-
tusiasmo. mais Espírito Santo para trabalhar-
mos com muita garra na construção do Reino 
de Deus e no anúncio da Misericórdia do Pai.

Parabéns a todos os que fazem parte deste 
“sonho” de Deus. Esta festa é nossa!

E como parte desta festa apresentamos o Re-
latório de Atividades de 2019, ano em que mais 
uma vez a Aliança foi reconhecida como uma 
das 100 melhores ONGs do Brasil. Boa leitura!

Deus os abençoe.

Pe. Custódio
Presidente da Aliança de Misericórdia
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São Paulo

Casa de Formação Imaculada do 
Espírito Santo (IES) | São Paulo/SP

A Primeira etapa da Formação Inicial da Alian-
ça de Misericórdia é chamada de Discipulado, 
e compreende o 1º ano de Formação vivido na 
Casa Mãe, a Casa Imaculada do Espírito Santo. 
Neste ano, os jovens são convidados a uma ex-
periência mais profunda de autoconhecimento, 
cura interior e de vida no Espírito, vivenciados 
através de uma grade de formações específicas e 
de retiros proporcionados ao longo do ano. 

Em 2019, a turma do 1º ano de Formação foi 
composta por 28 jovens vindos de vários esta-
dos do país: Ceará, Amazonas, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, e duas jovens estrangei-
ras: uma da Itália e outra da Venezuela! Sem dú-
vida, uma riqueza cultural muito grande, ainda 
mais quando todos estão unidos no mesmo ob-
jetivo de seguir Jesus!

Juntos realizaram, ao longo do ano, 65 evange-
lizações, entre elas visitas a abrigos, hospitais e 
Fundação Casa, Missão Itinerante, Thalita Kum, 
Maria Madalena e Pastoral de Rua, alcançando 
aproximadamente 4112 pessoas.

Centro de Evangelização 
São Paulo/SP

O Centro de Evangelização da Aliança de 
Misericórdia é composto por: Tenda da 
Misericórdia, os salões São Miguel, São Gabriel 
e Maria Paola, a Capela IES e alojamentos, tendo 
estrutura e capacidade para acolher mais de mil 
pessoas em eventos de um dia.

Tem como objetivo ser um centro de irradiação 
do carisma da Misericórdia em âmbito nacional 
e internacional, permitindo que se realizem 
retiros, palestras, cursos, treinamentos, missas e 
shows, com alcance presencial e a distância, via 
transmissão on-line. Em 2019 alcançou público 
superior a 10.000 pessoas.

Alguns retiros se tornaram fixos e tradicionais 
como o Encontro dos Homens, Encontro das 
Mulheres, Congresso das Famílias, Congresso 
Jovem, Congresso dos Adoradores e outros.
 

Fraternidade Cenáculo Diaconia
São Paulo /SP

A Fraternidade Cenáculo Diaconia em 2019 contou 
com o trabalho de sete missionárias e dois casais, 
que juntos realizaram uma gama variada de 

atividades direcionadas para todo o Movimento, 
dedicadas ao anúncio da Palavra em várias frentes 
de evangelização. Atuou através da Secretaria de 
Evangelização e do Movimento Jovem (Acordi, 
Cristoteca e Thalita Kum), e ainda, do atendimento 
geral ao Vocacional da Aliança e à Secretaria do 
Conselho do Movimento e Presidência.

DestaqueDestaque
Há muitos anos acolhemos no Botuquara o Sr. 

Antônio, que sempre foi nosso ‘vovô’. Ele tra-
balhava com artesanato, atendia e ensinava os 
missionários, além de, por um tempo, dar aulas 
de alfabetização para adultos em um dos nos-
sos projetos sociais. Na metade do ano, teve 
uma piora considerável em sua saúde. No final 
do ano, precisou ser internado por várias vezes, 
sempre sendo acompanhado pelos missioná-
rios que cuidaram muito bem dele. Tivemos a 
oportunidade de estar ao seu lado em todos os 
momentos até o final de sua vida, sendo para 
ele sua verdadeira família. Sr. Antônio foi para 
junto de Deus no final do ano e é lembrado com 
muito carinho pelos missionários.

“Uma lembrança bonita do último ano foi a acolhida de uma família em nossa fraternidade. Após participarmos da Missão Duc In Altum em fevereiro, junto aos refugiados venezuelanos, vieram para nossa casa uma mãe e suas duas crianças. Eles ficaram conosco por quatro meses e durante esse tempo assistimos colocando as crianças na escola e conseguindo um trabalho para a mãe que, com seu salário, pode ir para Goiás, onde alguns familiares já estavam. Hoje ela se estabilizou com seus filhos, está empregada e conseguiu, com o dinheiro de seu trabalho, trazer o terceiro filho que estava na Venezuela”.  

Uiara Cristina Oliveira
Missionária da Aliança.

Testemunho:
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“Em 2019, em certo momento, recebemos muita Providência de alimentos, onde todos da casa sentiam que Jesus estava nos dando, mas que não era só nosso. Por isso pegamos tudo o que tínhamos ganhado e saímos de porta em porta em um bairro pobre. As pessoas se sentiram muito tocadas e viveram forte a experiência com o cuidado de Deus e também através da oração, pois se tornou um grande momento de evangelização”. 

Gilmara dos Reis Pereira
Missionária da Aliança.

Testemunho:

Fraternidade dos Adoradores da 
Misericórdia | Ibiúna/SP

Os Adoradores da Divina Misericórdia são a 
expressão do amor misericordioso de Deus que 
reluz nas diferentes obras de Misericórdia, ma-
teriais e espirituais, que são chamados a realizar, 
pela diversidade dos carismas com que o Espíri-
to Santo os capacita. Sua missão é permanecer 
aos pés da Eucaristia, em intercessão pelo Movi-
mento, pela Igreja e por toda a humanidade.

Neste ano foi implantada a Adoração Perpétua, 
que acompanhou cada cidade onde o Movimen-
to está presente, incentivando e orientando essa 
ação e realizando juntos o Congresso dos Ado-
radores. 

Casa de Formação Maria Paola
Ibiúna/SP

A Casa de Formação Maria Paola, também cha-
mado Noviciado, recebe os participantes do 2º 
ano de Formação que é realizado em um sítio na 
cidade de Ibiúna, interior de São Paulo. São aco-
lhidos para esta experiência, os jovens que, pas-
sando pelo Discipulado, apresentam maturidade 
e coerência em sua escolha pela Comunidade de 
Vida. Em 2019 participaram 25 pessoas, que du-
rante o ano foram convidadas a um aprofunda-

Fraternidade dos Artistas da 
Misericórdia | São Paulo/SP 

A Casa dos Artistas é sede da Assessoria de Ar-
tes da Aliança de Misericórdia, cujos missioná-
rios são responsáveis por promover formações 
para criação e/ou fortalecimento de ministérios 
de música, dança e teatro. 

Ligado à Fraternidade, está o Ministério Alian-
ça de Misericórdia, cujas marcas registradas 
são a musicalidade caracterizada por fortes mi-
nistrações, o Ministério Acordi, que tem como 
característica uma mensagem inovadora no Ca-
risma e tem conduzido tantos jovens a um ver-
dadeiro encontro e escolha mais profunda de 
Deus, e a Cristoteca, que no contexto de evan-
gelização desta fraternidade, vem promovendo 
essa “Balada Católica” em São Paulo e em outros 
estados do Brasil.

mento na Pessoa de Jesus, além de receberem 
formações específicas. 

A experiência vivenciada dentro do noviciado 
transborda para todos aqueles que encontra-
mos em nossas evangelizações, trazendo para o 
concreto a Palavra que recebem ao saírem des-
te período “Dai-lhes vós mesmos de comer” (cf. 
Mc 6,37). Por fim, os jovens são acompanhados 
quanto ao seu discernimento de estado de vida, 
encerrando este período com uma orientação 
clara sobre sua vocação.

“Há algum tempo percebíamos que o local onde 
depositávamos o lixo andava revirado, como se alguém 
estivesse mexendo. Descobrimos que um morador de rua 
usava a nossa ‘casinha do lixo’ para se abrigar durante 
as noites. O mesmo era apelidado de Lazaro, pois sua 
pele tinha uma espécie de alergia. Após essa descoberta 
tivemos a possibilidade de encaminhá-lo para uma de 
nossas casas e hoje o Eduardo (verdadeiro nome do nosso 
irmão) se encontra muito bem. Em uma visita à Casa de 
Acolhida de Piracicaba, onde Eduardo fez seu caminho 
de recuperação, ouviram dele: ‘Eu estava perdido, morto, 
morando no lixo e vocês me devolveram a oportunidade 
de viver, obrigada! Louvado seja Deus!’ Que alegria!” 

Danúbia do Menino Jesus
Missionária da Aliança.

Testemunho:
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Fraternidade Cenáculo 
São Paulo/SP

A Fraternidade Cenáculo foi composta em 2019 
por dez missionários de Vida e oito Missionários 
no Mundo, contando também com voluntários e 
Amigos missionários que todos os dias desem-
penharam atividades na Igreja e no atendimento 
na casa, além da presença dos Missionários de 
Aliança que também cuidam do Movimento no 
centro de São Paulo.

Todos os dias, muitas pessoas se dirigiram à 
casa solicitando os mais diversos tipos de aju-
da. Em sua maioria, chegaram até ali para pedir 
comida, pois estavam em uma situação de muita 
vulnerabilidade social. Cada um que chegou foi 
olhado e ajudado conforme a sua necessidade, 
sabendo que era o próprio Jesus quem os trazia 
até ali.

Como a Dona Zulema, uma senhora que veio 
até nossa casa de missão pedir auxílio para vol-
tar ao seu país de origem, Bolívia, para cuidar de 
sua saúde.

Ela não tinha onde ficar em SP, nem todo o va-
lor da passagem. Assim, a acolhemos e ajudamos a 
conseguir a providência para que conseguisse viajar.

Fraternidade São Felipe Neri
São Paulo/SP

A Fraternidade São Felipe Neri foi composta 
por sete missionários que tinham como objetivo 
acolher crianças e adolescentes do sexo femini-
no em situação de rua com a ajuda de uma pro-
fissional formada em serviço social, além de rea-
lizar atividades de evangelização, por meio das 
quais alcançou 3.133 pessoas no ano de 2019. 

Quatro acolhidas permaneceram na casa esse 
ano tendo vínculos estabelecidos, inserção nas 
redes de saúde e socioassistenciais, ativida-
des de espiritualidade, cultura e lazer. Todas 
elas ainda permanecem acolhidas nas Casas da 
Aliança. 

Esta fraternidade também acompanhou ado-
lescentes que passaram pela Casa no ano ante-
rior e suas famílias.

Com a graça de Deus, ela viveu uma experiên-
cia muito bonita nos dias que passou em nossa 
casa vivendo momentos profundos de oração.

Quando foi embora, agradeceu muito pela 
acolhida e por tudo o que Deus fez em sua vida 
durante esses dias. Sabemos que foi um sinal bo-
nito de Deus tê-la conosco, além de contemplar 
as graças que Deus desejava derramar na vida 
daquela senhora enquanto estava conosco.

Igreja Nossa Senhora da Boa Morte
São Paulo/SP

Igreja Nossa Senhora da Boa Morte é manti-
da pela Aliança e fica aberta 24 horas, possuin-
do uma rede de intercessores que, diariamente, 
disponibilizam seu tempo para realizar a Adora-
ção ao Santíssimo Sacramento. 

 Durante o ano aconteceram diversas ativida-
des fixas semanais, como Oração das 1.000 Ave 
Marias, Grupo de Oração Padre Pio, encontros 
de oração e formação para os participantes da 
Comunidade de Aliança e Missa da Misericórdia. 
E ainda, mensalmente, Missa da Família, Vigília 
MMAE - Movimento Mariano de Adoração Euca-
rística, que acontece em todos os lugares onde a 
Aliança de Misericórdia está presente. 

DestaqueDestaque
M. F., 17 anos, foi acolhida na Casa Naim em 

2019, após meses de situação de rua e mais de 
3 anos longe dos vínculos familiares. Após uma 
forte experiência com Deus e de família, pas-
sou a reconquistar seu espaço na vida de sua 
genitora. Os missionários e a assistente social 
trabalharam intensamente os vínculos familia-
res, em consonância com a Vara da Infância e 
Juventude até que a genitora pôde receber a 
adolescente novamente em sua casa, sem ris-
cos. Hoje a família está feliz por essa conquista. 
Louvamos a Deus por esta vida!
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935
atividades de

espiritualidade¹

39
atendimentos

de saúde

26
acolhidos

23
atendimentos

às famílias

1.743
atividades de 
laborterapia

93
acompanhamentos

individuais

12.649 refeições

2019

¹(soma do total de atividades de 
espiritualidade, evangelização, grupo de 

louvor e catecumenato e 12 passos)

Fraternidade Belém Moinho
São Paulo/SP

A presença da Aliança na Comunidade do Moi-
nho, desde 2004, um local de grande vulnerabi-
lidade social, sem dúvidas é um grito de socorro, 
esperança e algo novo para os moradores. 

Um exemplo é o curso de gastronomia, que foi 
realizado durante quatro sábados no Oratório do 
Moinho, com ajuda de parceiros. Uma moradora, 
que estava em depressão, melhorou sua autoes-
tima e encontrou forças para sair da condição 
em que se encontrava após fazer o curso.

São muitos os que batem na porta da Frater-
nidade, seja para um conselho, ou pedido de 
ajuda, e tantas vezes não se tem solução, mas a 
pessoa sai com uma esperança que antes não ti-
nha. Esse é o diferencial. “Morar com eles, como 
eles, mostrando com o testemunho de vida que 
é possível viver numa favela com dignidade de 
filhos de Deus, que é o que somos”, nos diz a 
missionária Roberta da Eucaristia.  

Fraternidade e Casa de Triagem 
Nossa Senhora do Sorriso 
São Roque/SP

Na Casa de Triagem Feminina, o primeiro pas-
so do acolhimento para mulheres em situação 
de rua e vulnerabilidade social, é que permane-
çam conosco pelo período de 30 dias, até que 
estejam aptas para o segundo passo no caminho, 
quando são enviadas a uma Casa de Acolhida Fe-
minina. 

Neste processo buscamos mostrar por meio 
da vivência diária e de pequenos gestos que 
é possível ter uma nova vida. Uma de nossas 
acolhidas, ao sentar-se à mesa para refeição 
se emocionou e chorou, pois tinha o sonho de 
fazer uma refeição com sua família, e na nossa 
casa sentiu que tinha uma.

Neste ano de 2019, tivemos o acolhimento de 
26 mulheres, das quais 3 delas tinham filhos. 
Foram encaminhadas para o segundo passo 10 
acolhidas e 10 crianças. 
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DestaqueDestaque
A Comunidade de Vida está presente na Mis-

são de Tremembé desde 2016 e este ano rece-
bemos a autorização do Bispo Diocesano, Dom 
Wilson Luís, para ter a guarda do Santíssimo 
Sacramento em nossa capela. Um grande pre-
sente e alegria para a Fraternidade, para as aco-
lhidas e todo o Movimento. 

 

1.976
atividades de

espiritualidade¹

134
atendimentos

de saúde

20
acolhidos

07
atendimentos

às famílias

3.135
atividades de 
laborterapia

139
acompanhamentos

individuais

28.701 refeições

2019

¹(soma do total de atividades de 
espiritualidade, evangelização, grupo de 

louvor e catecumenato e 12 passos)

Fraternidade Dom Bosco
São José dos Campos/SP

Em 2019, na Fraternidade Dom Bosco, o movi-
mento de casais cresceu de forma extraordiná-
ria, foram quatro encontros realizados e dezenas 
de casais que aderiram com radicalidade ao Ca-
risma. O Thalita Kum deu um salto, agregando 
muitos novos jovens. E o Grupo Padre Pio pro-
moveu encontros de cura e libertação. O aten-
dimento aos irmãos de rua tomou novo fôlego, 
com várias iniciativas de ir ao encontro deles 
também nas praças e avenidas.

Casa de Acolhida São José
São José dos Campos/SP

A Casa de Acolhida São José tem capacidade 
de atendimento para aproximadamente 40 ho-
mens, e ao longo de 2019 atendeu 62 pessoas.  

Com a ajuda de amigos, benfeitores e proje-
tos junto ao judiciário, foi finalizada a capela de 
Adoração ao Santíssimo Sacramento, foi iniciado 
o projeto do aviário, criação de frango de corte 
para o sustento da casa, e também a reforma das 

escadas do sítio. Além disso, foi realizado proje-
to em parceria com o Rotary Club para o reflo-
restamento próximo à nascente de água do sítio, 
onde foram plantadas 340 mudas para preserva-
ção da área e aumento do volume de água. 

 

1827
atividades de

espiritualidade¹

244
atendimentos

de saúde

62
acolhidos

43.620
refeições

4.216
atividades de 
laborterapia

181
acompanhamentos

individuais

2019

¹(soma do total de atividades de 
espiritualidade, evangelização, grupo de 

louvor e catecumenato e 12 passos)

Fraternidade e Casa de Acolhida 
Mãe da Ternura | Tremembé/SP

A Casa de Acolhida Mãe da Ternura é respon-
sável pelo acompanhamento espiritual e social 
de mulheres que chegam na casa por diversas 
situações de vulnerabilidade. Em 2019, a busca 
por vagas foi marcada por mães com crianças 
de 06 meses a 11 anos. Passaram pela casa 20 
mulheres e 13 crianças.

A elas é oferecido acompanhamento psicoló-
gico e, através de apoio de voluntárias, são de-
senvolvidas oficinas de artesanato, nas quais 
as acolhidas confeccionam diversos produtos 
que são vendidos em eventos, feiras, consul-
tórios, e ainda, a produção de pães, cuja ven-
da auxilia nas despesas da Casa. As atividades 
contribuem com a autoestima das acolhidas, 
que recebem um ofício para exercerem no pe-
ríodo de reinserção

18 19
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¹(soma do total de atividades de 
espiritualidade, evangelização, grupo de 

louvor e catecumenato e 12 passos)

 

2.021
atividades de

espiritualidade¹

348
atendimentos

de saúde

215
acolhidos

106
atendimentos

às famílias

6.424
atividades de 
laborterapia

1.866
acompanhamentos

individuais

36.582 refeições

2019

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

A Casa Mãe dos Pobres, em 2019, foi composta 
por duas missionárias e um casal, buscando 
sempre, no acolhimento de cada pessoa 
que se aproxima, visualizar o sinal de Deus. 
Entendendo e percebendo a cada dia que a 
ação de Deus em nós se torna reflexo em toda 
a ação com os que estão ao nosso redor!  

Junto à fraternidade existe uma igreja que pre-
cisava passar por uma pequena reforma, pois 
tinha algumas rachaduras e muito cupim nos 
armários e gavetas. Com carinho e dedicação, o 
Emerson, um dos nossos acolhidos, se prontifi-
cou a exercer sua profissão favorecendo a casa. 
Ele, que estava nas ruas de São Paulo, procurou 
ajuda na Casa Restaura-me, passou pela triagem 
e continua o caminho na Casa de Acolhida Cor-
deiro Imolado.

Esse trabalho de triagem permite a aproxi-
mação de pessoas que se encontram perdidas 
e muitas vezes sem esperança na vida. Através 
das atividades realizadas, aos poucos os acolhi-
dos vão entendendo que são importantes, ver-
dadeiros Filhos da Misericórdia.

Fraternidade Imaculado Coração de 
Maria | Piracicaba/SP 

A Fraternidade Imaculado Coração de Maria foi 
composta por nove missionários em 2019, que 
atuaram na espiritualidade da casa, na evange-
lização com o Movimento, na Providência, junto 
aos Benfeitores, economia, desenvolvimento dos 
projetos de sustentabilidade, gestão da Casa dos 
Idosos, acompanhamento da saúde dos acolhidos 
e captação de recursos.

Casa de Acolhida Cordeiro Imolado
Piracicaba/SP

A Casa de Acolhida Cordeiro Imolado atendeu 
120 homens vindos de diversas situações de ris-
co e serviu 95.080 refeições.

Algumas das atividades realizadas ajudaram na 
sustentabilidade da casa, como o plantio, cultivo 
e colheita de uma horta orgânica, o aviário, que 
hoje é mantido para o consumo próprio, as ven-

das através do bazar, a fabricação e venda de 
trufas, e ainda a venda de materiais recicláveis, 
além da criação de porcos. 

Foram realizadas 788 saídas médicas ao longo 
do ano, 49 cursos de capacitação e 23.227 ativi-
dades coletivas. Já as atividades de espirituali-
dade alcançaram o número de 12.466¹.Também 
no trabalho de apoio às famílias dos acolhidos, 
foram realizados 132 atendimentos e 50 visitas 
domiciliares.

Casa de Idosos Sr. Ernesto
Piracicaba/SP

Na Casa de Idosos Sr. Ernesto, onde foram 
acolhidos 23 idosos, aconteceu a inauguração 
do 2° bloco da casa, composto por cozinha in-
dustrial, refeitório, sala de atendimento, es-
critório, área com banheiros sociais, duas sa-
las para atendimentos de médicos voluntários 
e dormitório. Para que essa obra acontecesse 
contamos com a ajuda de amigos e benfeitores.
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“Aqui as crianças são muito atraídas pelo tráfico, pela falta de perspectiva devido à realidade local. Ter um trabalho em um espaço saudável e que dê a elas possibilidade de uma visão diferente de vida, é uma missão salutar para nós”. 

Chiara de Maria
Missionária da Aliança.

“Com a evangelização de rua aos finais de semana pudemos estar todos os dias com os pobres. De segunda a sexta eles iam até nossa casa, e nos finais de semana nos encontrávamos na casa deles, fazendo-nos um com cada pessoa nessa condição. Descendo na miséria de cada ser humano para que os mesmos experimentassem o Amor de Deus que desce na sua fragilidade e ama acima de tudo. Através da pastoral pudemos acompanhar, fazer amizade e levar estes irmãos a conhecerem mais profundamente o amor de Deus. A partir disso muitos irmãos passaram a frequentar nossa casa e alguns sentiram o desejo de sair da condição que se encontravam”. 

Bella Martins
Missionária da Aliança.

Testemunho:

Testemunho:

Fraternidade Belém Senador Camará
Rio de Janeiro/RJ

Na Fraternidade Belém Senador Camará,        
em 2019, festejamos a inauguração do Orató-
rio Menino Jesus, que era um grande sonho. Foi 
possível alcançar 35 crianças que duas vezes por 
semana contaram com missionários e voluntá-
rios para a realização de atividades lúdicas, evan-
gelização, reforço escolar e alimentação. Aos fi-
nais de semana, a evangelização se dava através 
de catequese e grupinhos, como as Estrelinhas 
da Paz.

Para os jovens, foram desenvolvidas diversas 
atividades, como participação no Congresso Jo-
vem, DNJ, evangelização nas ruas, interações e, 
sobretudo, os encontros Thalita Kum, que ren-
deram diversos frutos. E, para os adultos, foram 
realizados encontros com pregações, orações e 
formações humanas em que eles, a cada dia, dão 
testemunho de mudança de vida. 

Fraternidade São José Cenáculo
Rio de Janeiro/RJ

No Centro do Rio de Janeiro temos a Fraterni-
dade Cenáculo, que há 12 anos realiza atividades 
de evangelização e assistência às crianças e fa-
mílias do Morro da Providência. Com a presença 
de missionários, voluntários e amigos da Alian-

Fraternidade Maria Paola e Escola de 
Evangelização | Belo Horizonte/MG

Em 2019, a Aliança de Misericórdia em Belo 
Horizonte desenvolveu suas atividades na Esco-
la de Evangelização, formando jovens evangeli-
zadores, e na Casa Restaura-me, atendendo as 
pessoas em situação de rua. 

Passaram pela Escola de Evangelização 17 jo-
vens, entre eles um colombiano, que foram for-
mados nas dimensões humana, espiritual, tendo 
formação teórica e prática nas diversas evange-
lizações realizadas ao longo do ano. 

Sentimos um novo tempo na evangelização, es-
pecialmente através dos encontros kerigmáticos 
(Thalita Kum e Caná) muitas pessoas fizeram 
uma experiência autêntica do amor de Deus, se 
aproximaram da Aliança e dos mais pobres ma-
terial e espiritualmente. Na evangelização das 
crianças vivemos uma experiência muito boni-
ta, fizemos um 1° encontro Fanuel para os filhos 
dos casais que participaram do encontro Caná. 
O resultado foi maravilhoso, impulsionadas pelo 
o amor, elas desejaram caminhar conosco e rea-
lizar um encontro Fanuel para as crianças do 
nosso bairro.

Realizamos quatro missões esse ano e soma-
mos forças na Missão Thalita Kum do Rio de Ja-
neiro.

Rio de Janeiro Minas Gerais

ça conseguimos alcançar diversas realidades 
como: atendimento à população de rua, ativida-
des esportivas e culturais para as crianças, as-
sistência às famílias e as evangelizações no De-
gase (menores infratores), retiros kerigmáticos 
e atividades de oração e adoração. 

No ano de 2019, vivemos uma grande alegria! 
Nosso pai e pastor, Cardeal Dom Orani Tempes-
tá, abriu as portas para ordenação dos candida-
tos ao sacerdócio da Aliança. Neste ano tivemos 
a graça de receber dois novos diáconos, na Mis-
sa realizada no dia 10 de novembro na Igreja da 
Candelária, um momento de grande festa para 
toda a nossa família. 
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Fraternidade Sagrada Família
Barbacena/MG

Na Fraternidade Sagrada Família, às quintas-
-feiras, foi implantado um projeto de Adoração 
Eucarística 24 horas, com grande adesão de par-
ticipantes. 

A Comunidade de Aliança abraçou as ativida-
des junto com os missionários de Vida, se estru-
turando de uma maneira muito bonita e sendo 
um grande suporte para a Fraternidade.

Uma experiência muito forte foi a Providência, 
pois, mesmo confiando, em alguns momentos 
nos preocupamos com contas, projetos, manu-
tenções... mas nada nos faltou. Esse ano cons-
tantemente presenciamos o cuidado de Deus. 
Certa ocasião, na caixinha do correio foi encon-
trado um envelope com R$10,00 dentro. Que lin-
do gesto! O desejo de partilhar, mesmo na sim-
plicidade.

Casa de Acolhida Sagrado Coração
Barbacena/MG

A Casa de Acolhida Sagrado Coração acolheu 
73 homens em 2019, os quais participaram ati-
vamente da rotina da casa e dos trabalhos de 
laborterapia, que de certa forma se tornaram 
meios de sustentabilidade para a casa, como o 
plantio de oliveiras, o aviário, a horta, e ainda, a 
criação de porcos. 

No início de 2019, com a ajuda de um gran-
de amigo e colaborador, foi iniciado o projeto 
do aviário. Este foi um investimento para que a 
casa ganhasse um novo projeto de sustentabili-
dade. Foram recebidas 200 galinhas que produ-
zem em torno de 200 ovos por dia. 

Outra novidade foi o aumento do número de 
vagas para os acolhidos em fase de reinserção, 
além da redistribuição de espaço na casa, pois 
antes, os acolhidos que se encontravam nesta 
última fase do caminho, já reinseridos no mer-
cado de trabalho e na vida social, tinham seus 
dormitórios juntamente com os outros acolhi-
dos que ainda estavam no caminho inicial. Ago-
ra dormem em um espaço separado especial-
mente para eles.

¹(soma do total de atividades de 
espiritualidade, evangelização, grupo de 

louvor e catecumenato e 12 passos)

 

3.306
atividades de

espiritualidade¹

133
atendimentos

de saúde

73
acolhidos

32
atendimentos

às famílias

6.470
atividades de 
laborterapia

566
acompanhamentos

individuais

53.381 refeições

2019

Fraternidade Nossa Senhora da 
Anunciação | Maringá/PR

A Fraternidade N ossa Senhora da Anunciação 
foi composta por um casal missionário e contou 
com grande suporte da Comunidade de Aliança 
para realização das atividades de evangelização 
na região.

Casa de Acolhida 
Maringá/PR

Na Casa de Acolhida foi firmada uma parceria 
com Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
visando a orientação e capacitação dos acolhi-
dos para o cultivo de horta, além da aquisição 
de ferramentas e orientação técnica para o uso 
do terreno; e ainda, uma parceria com Fórum 
Criminal, que possibilitou a aquisição de maqui-
nário para a cozinha da Casa.

Uma grande alegria foi a ampliação em mais 
10 vagas para o atendimento dos acolhidos que 
se encontram na fase de reinserção, a última do 
caminho. Nesta fase eles entram no mercado de 
trabalho, tem a possibilidade de estudar nova-
mente e até de realizarem cursos de capacita-
ção ou profissionalizantes

Já a Casa de Triagem foi fechada em julho, sem 
previsão de reabertura. Teve 24 acolhidos ao 
longo de 2019, dos quais quatro famílias rece-
beram atendimento. Foram realizadas 2.430 ati-
vidades de laborterapia, 165 acompanhamentos 
individuais, 4.410 atividades de espiritualidade¹, 
119 atendimentos de saúde e foram oferecidas 
17.363 refeições.  

Paraná
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DestaqueDestaque
Fomos agraciados com o Prêmio Multimídia 

2019 em sua 12° Edição e, no dia 05 de novem-
bro, o Padre João Fernando recebeu o título 
de Cidadão Barbalhense na Câmara Municipal 
de Barbalha, em reconhecimento aos traba-
lhos realizados pela Aliança na cidade e na 
região do Cariri.

Ceará

Fraternidade Padre Cícero e Escola 
de Evangelização | Barbalha/CE

A missão no Ceará conta com a Fraternidade, 
Escola de Evangelização, Casa de Acolhida, Casa 
de Triagem Masculina, Comunidade de Aliança 
em três cidades (Barbalha, Juazeiro do Norte e 
Caririaçu) e os Amigos. 

No ano de 2019, a missão completou doze 
anos com muitos frutos e testemunhos de vida 
e de evangelização. O Movimento tem cresci-
do cada vez mais na evangelização e na parti-
cipação ativa dos membros da Comunidade de 
Aliança e dos Amigos. As pessoas têm se apro-
ximado com muita sede de Deus e com desejo 
profundo de conhecer mais o Carisma e fazer 
parte desta família. 

Na Escola de Evangelização tivemos a presen-
ça de 17 jovens, vindos de diversos lugares do 
país e do mundo. Foi uma oportunidade pes-
soal para reescreverem as suas histórias diante 
de Deus. Isso deu a eles força e coragem para 
a evangelização, para a vida de oração e para 
anunciar o Evangelho a pessoas que estavam 
excluídas, vivendo à sombra de suas histórias 
de misérias e sofrimentos. 

Sem dúvida, os jovens voltaram para as suas 
casas com ardor missionário ainda maior e até 
mais identificados com o Carisma, dispostos a 
serem expressões de misericórdia onde quer 
que estivessem.

Casa da Acolhida São João Batista
Barbalha/CE

No ano de 2019, a Casa da Acolhida São João 
Batista atendeu cerca 100 homens. Desses, 11 fi-
nalizaram seus caminhos e voltaram para suas 
famílias ou ainda permanecem ajudando de for-
ma voluntária.

Contamos com a ajuda de muitos voluntários 
e profissionais no trabalho com os acolhidos e 
na participação das atividades de espiritualida-
de da casa. 

Está sendo implantado um grupo para os fa-
miliares dos acolhidos, com a ajuda de um psi-
cólogo voluntário, cuja finalidade é lhes dar 
suporte preparatório para receberem de volta 
seus familiares, ajudando nesse processo de 
ressocialização. 

Casa de Triagem Nivaldo da Cruz 
Barbalha/CE

A Casa de Triagem Nivaldo da Cruz foi inaugu-
rada no final de setembro de 2019, com capaci-
dade para acolher até 16 homens que iniciam o 
seu caminho de recuperação. A Missa de inau-
guração contou com a presença do Pe. Custódio 

e reuniu cerca de 450 pessoas do Movimento, 
bem como amigos, benfeitores, autoridades po-
líticas e os filhos que já estão na Casa.

 
Este foi um passo muito importante do Proje-

to Arlete Negrão, que visa a ampliação e a me-
lhoria dos serviços de acolhimento oferecidos 
pela Aliança de Misericórdia no Ceará. 

 

574
atividades de

espiritualidade¹

572
atendimentos

de saúde

130
acolhidos

 37
atendimentos

às famílias

9.510
atividades de 
laborterapia

252
acompanhamentos

individuais

76.770 refeições

2019

¹(soma do total de atividades de 
espiritualidade, evangelização, grupo de 

louvor e catecumenato e 12 passos)
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“Este ano estive somente eu como missionária aqui, pois as outras quatro que estiveram comigo no ano anterior foram destinadas para outras missões. Todas as ativi-dades que já vinham sendo realizadas, como Estrelinhas da Paz, Caná, evangelização nas cadeias e aos enfer-mos hospitalizados, diálogos e atendimento de oração e participação nas atividades da comunidade local, foram mantidas.

As famílias do Caná, a princípio, estavam bem desa-nimadas achando que tudo havia se acabado, mas eles mesmos foram se descobrindo. Os próprios casais se orga-nizaram e conseguimos continuar com os encontros, terço nas famílias, visitas e trabalhos pastorais. 

Não foi um ano fácil para a cidade, pois com as fortes chuvas, as quedas de barrancos foram acentuadas e pes-soas perderam suas casas. Em outubro um forte vendaval desabrigou muitas pessoas e destruiu parte do teto e a fachada da nossa única Matriz, que ficará interditada até quando a providência permitir.

Estar em missão no Alto Solimões tem sido muito mais do que fazer coisas, mas, sentir a cada dia, Deus fazendo Sua obra”.

Vitalina Eucaristia  
Missionária da Aliança

Testemunho:

Amazonas

Fraternidade Maria Paola
Manaus/AM

Fraternidade Maria Paola
Manaus/AM

Em 2019, a missão foi composta por oito mis-
sionários de vida, sete missionários de Aliança, 
56 Amigos, quatro vocacionadas à Comunida-
de de Vida e 12 vocacionados à Comunidade de 
Aliança: 

Muitas pessoas foram alcançadas através 
dos retiros Thalita Kum, Fanuel, Estrelinhas da 
Paz, Caná e do Encontro para Mulheres. Por 
meio deles foi possível contemplar a ação de 
Deus na vida de cada pessoa.

A evangelização na unidade de menores in-
fratores, onde foram alcançados cerca de 900 
jovens, foi um derramar da misericórdia de 
Deus em suas vidas, pois, tendo sua liberdade 
privada, acabam encontrando um raio de es-
perança em cada momento de partilha da Pa-
lavra feita nas unidades. 

Hoje, temos a oportunidade de contemplar 
a obra de Deus na vida dos venezuelanos que 
passaram por nossa casa por ocasião da Mis-
são “Duc in Altum”. Na época, além de anun-
ciar a misericórdia de Deus aos venezuelanos 
alojados em Boa Vista, demos um passo de 
ousadia no Espírito ao fazer a interiorização 
de cerca de 100 deles. Hoje aqueles que foram 
enviados estão estabilizados nos diversos es-
tados do Brasil.

Casa de Triagem
Manaus/AM

Apesar de ter suspendido as atividades por 
tempo indeterminado em junho de 2019, a Casa 
de Triagem recebeu sete acolhidos ao longo do 
ano, aos quais foram oferecidas 2.511 refeições. 
Eles também receberam atendimento à família 
e de saúde, acompanhamento individual, além 
de participarem de 857 atividades de laborte-
rapia e 405 atividades de espiritualidade.
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Aliança de Misericórdia

Fraternidades Internacionais 

32 - Portugal 
33 - Polônia 
34 - Itália
35 - Bélgica
36 - Venezuela
37 - Moçambique
38 - República Dominicana  

A Aliança de Misericórdia está presente 
no exterior desde o ano de 2008, quan-
do iniciou seus trabalhos em Portugal. 

Desde então, já conquistou seu espaço em ou-
tros seis países (Polônia, Itália, Bélgica, Moçam-
bique, Venezuela e República Dominicana). Os 
frutos da missão são abundantes, e é muito gra-
tificante poder, mesmo que em meio a realida-
des tão diferentes, levar o Carisma da Aliança 
para tantos corações.

Em 2019, além das atividades realizadas nas 
Fraternidades, os missionários da Aliança no ex-
terior realizaram missões de evangelização em 

outros países, como Espanha, Irlanda, Taiwan, 
França, Ruanda e Congo.

Índice

31



Em 2019, a Aliança de Misericórdia Portugal 
contou com cinco Missionários e com voluntá-
rios, que ajudavam com frequência para a rea-
lização das atividades ligadas à rotina da casa 
e das evangelizações. Um acontecimento mar-
cante do ano foi a Ordenação Diaconal do mis-
sionário Gilson. 

A missão em Portugal cuida da Paróquia Torre 
da Marinha, administrada pelo Pe. Luiz Paulo, 
onde são realizadas missas para os paroquia-
nos, às quintas e sábados, além do encontro 
mensal JAM. 

Na cidade de Amadora, mais especificamente 
no bairro carente Casal da Mira, são celebradas 
missas diariamente. Também são realizadas vi-
sitas aos doentes e às famílias, oração das Mil 
Ave-Marias, e uma vez por mês acontece a Mis-
sa da Família, celebrada somente para os vincu-
lados da Aliança.

Os missionários fazem acompanhamento nas 
cidades da Guarda, onde normalmente é reali-
zada uma tarde de oração e visita às famílias, 
e na Ilha da Madeira, onde é desenvolvido um 
trabalho junto à equipe da Renovação Carismá-
tica (RCC), onde também aconteceu um retiro 
com a pregação do Pe. Antonello e missioná-
rios da Aliança. 

Na Espanha também existe um pequeno mo-
vimento no qual os missionários de Portugal 
desenvolvem atividades, em especial o Thalita 
Kum, na tentativa de ajudar a Diocese a formar 
um grupo de jovens. 

No ano de 2019, a Missão na Polônia imple-
mentou um acompanhamento sistemático dos 
seus membros nas 15 cidades onde o Movimento 
está presente, através de aprofundamentos es-
pirituais, retiros, formação e pastoreio, visando 
fortalecer e realizar o Carisma em todas as suas 
dimensões. 

Através das atividades, realizadas muitas 
pessoas foram alcançadas, como na Missão Tha-
lita Kum que aconteceu nas cidades de Varsó-
via, Poznan e Szczecin e atingiu mais de 40 mil 
pessoas. A evangelização permanente na cidade 
de Poznan, que abrange visita a asilo, prisão e 
casa de apoio aos pobres, realizada três finais de 
semana por mês, atingiu aproximadamente 900 
pessoas.

Portugal Polônia

Com os Padres Antonello e João Henrique fo-
ram realizados retiros em 15 cidades polonesas, 
além de Bielorrússia e Bulgária. E ainda, 18 Reti-
ros de Quaresma que alcançaram mais de 8.400 
pessoas.

 O encontro anual de todos os membros do 
Movimento no Misericórdia Fest, foi um mo-
mento de unidade, partilha, profissão e renova-
ção dos Vínculos de 296 membros. 

O Voluntariado Missionário contou com 70 
participantes poloneses que foram enviados 
para Moçambique, Brasil, Ruanda e Ucrânia. O 
Terceiro Ano Formativo contou com cinco no-
vas missionárias polacas, das quais três foram 
enviadas ao Brasil e duas permaneceram para a 
Missão da Polônia.
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A Missão na Sardegna contou com um casal da 
Comunidade de Vida, 7 Missionários de Aliança e 
34 Amigos Missionários no ano de 2019.

Juntos desempenharam diversas atividades de 
evangelização, como 2 Encontros Thalita Kum, 
sendo alcançadas 35 pessoas, Grupo de Oração 
semanal com participação de aproximadamente 
30 pessoas, evangelização de adultos, por meio 
do Ruah, que atingiu 59 pessoas, além do JAM 
(Jornada Aliança de Misericórdia), visitas men-
sais a um asilo, e da evangelização de rua que 
ocorreu quinzenalmente. 

Além destas atividades, foi mantida uma Casa 
de Acolhida com seis internos, fechada em no-
vembro. 

No mês de maio, na cidade de Sinnai, aconte-
ceu uma semana de visitas aos doentes e porta 
a porta numa área da paróquia. Foi uma evange-
lização muito bonita, em especial, pela abertura 
do coração dos nossos membros e acolhida das 
pessoas e dos doentes, que se transformavam ao 
receberem as visitas. Tivemos a presença dos 
Padres João Henrique e Evandro, dos jovens e 
consagrados das Comunidades VillaRegia e Oá-
sis da Paz, além de padres e jovens de outras pa-
róquias.

Já em Roma, foram realizados 3 Thalita Kum, 2 
Ruah e 5 Retiros de Cura, além de visitas men-
sais a um hospital em que são atendidas crianças 
com câncer.

Itália

A Comunidade na Bélgica é conduzida por 
quatro missionários da Comunidade de Vida e 
seis Missionários no Mundo, sendo quatro resi-
dentes na Bélgica e dois na Irlanda, que se dedi-
cam integralmente ao anúncio do Evangelho e à 
vivência com os acolhidos e pessoas em situação 
de rua.

 
No ano de 2019, a Fraternidade recebeu como 

providência um antigo Seminário que está sen-
do preparado para a acolhida de homens, mu-
lheres e crianças em situação de risco social, 
incluindo pessoas em situação de rua, refugia-
dos e imigrantes - uma realidade cada vez mais 
frequente nas capitais europeias. 

Bélgica

A Fraternidade também possui várias frentes 
de Evangelização nos mais diferentes países: 
em Dublin, na Irlanda; Taipei, Kaohsiung e Pin-
tong, em Taiwan; região metropolitana de Paris, 
na França; Kigali, Save e Nyamiaga, em Ruanda e 
Kinshasa no Congo.

Devido à realidade multicultural de Bruxelas 
e da pluralidade de etnias e culturas, tivemos 
a oportunidade de acolher em nossa casa e de 
aprender com marroquinos, poloneses, ruan-
deses, congoleses, egípcios, portugueses, su-
daneses, libaneses, eritreus, etíopes, bielorus-
sos, belgas, entre outros. Isso nos fez aprender 
muito sobre a unidade e como a Misericórdia é 
uma resposta para todos os povos.
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Na Venezuela a missão foi composta por 5 
missionários da Comunidade de Vida e mais 20 
membros da Comunidade de Aliança, ainda sem 
vínculos, e está localizada em duas cidades de 
um mesmo Estado: Ciudad Guayana (desde 2014) 
e Ciudad Bolívar (desde 2018). O país hoje en-
frenta crises de todos os tipos (social, econômi-
ca e política), o que dificulta muito a evangeli-
zação, mas que não nos paralisa, pois, em meio 
a toda essa realidade catastrófica, buscamos 
ser canal de esperança e misericórdia para esse 
povo tão sofrido.

Em Ciudad Guayana, temos um projeto social, 
que atende semanalmente 80 crianças, em sua 
maioria desnutridas e em situação de extrema 
pobreza, oferecendo almoço e atendimento mé-
dico, quando possível. 

Mesmo estando há pouco tempo em Ciudad 
Bolívar toda a cidade já nos conhece e a Igreja 
local nos apoia em tudo. Vemos o Carisma sendo 
uma resposta ao clamor de muitos jovens voca-
cionados e de muitas pessoas que estão seden-
tas de Deus. De fato, vemos que não temos ideia 
da força do Carisma, de onde ele vem e nem para 
onde vai, mas temos a certeza de que quanto 
maior o grito do povo, maior a graça de Deus, 
pois o tempo de grande miséria evoca um tempo 
de grande misericórdia!

O ano de 2019 foi muito importante para a mis-
são da Aliança de Misericórdia em Moçambique, 
pois foi possível estruturar melhor todas as nos-
sas atividades e recebemos grande apoio da Dio-
cese e da Paróquia, iniciando muitos trabalhos.

O projeto social “Centro de Evangelização Pa-
raíso” teve início em meados de 2019, a partir das 
experiências de evangelização na Lixeira de Ma-
puto. O objetivo principal é trabalhar para que 
mães e crianças, que sobrevivem do trabalho de 
catadores de lixo, tenham acesso a uma alimen-
tação mais nutritiva, apoio à saúde e desenvol-
vimento humano. A meta inicial era beneficiar 
20 mães, mas ao final de 2019, verificamos que 
nossos resultados superaram o esperado: conse-
guimos auxiliar 25 mães e cerca de 60 crianças. 

A unidade Massaca auxilia uma escolinha com 
60 crianças de 2 a 5 anos, dando todo subsídio 
para o funcionamento da mesma, principalmen-
te alimentação e material escolar. 

A missão realiza ainda diversas outras ativi-
dades, como evangelização Estrelinhas da Paz, 
visitas porta a porta, oração do Terço da Mise-
ricórdia, Missa da Misericórdia, encontros Tha-
lita Kum, Vigília MMAE, apresentação semanal 
do programa “É Tempo de Festa” na rádio Maria, 
evangelização de rua e Projeto Mt 25, onde os 
irmãos são acolhidos por um dia, recebem uma 
refeição quente e participam das atividades de 
oração, Missa e encaminhamento para acolhi-
mento.
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“Os Cenáculos são uma fortaleza para nós. As pessoas amam ter a Igreja na sua própria casa, pois as pessoas que nunca vão à igreja, através do Cenáculo rezam, conversam com Deus, choram. A cada dia tem crescido o número de Cenáculos em todas as classes sociais, dos bairros mais ricos, até a periferia de Santo Domingo”.
Letícia Custódio

Missionária da Aliança.

Testemunho:

A missão na República Dominicana existe há 
dois anos e tem como característica o anúncio, 
ser de fato uma missão evangelizadora, lançando 
a semente do Reino e do Carisma da Aliança.

Em 2019, contou com três missionárias que 
trabalharam com o Kerigma e formação de pes-
soas no Carisma nos lugares por onde passaram. 
São muitos os pedidos para uma nova evange-
lização, pouco conhecida no país e a Aliança é 
uma resposta para o povo local.

A Comunidade de Aliança configura-se como 
grupos de leigos que vivem o Carisma em 

suas cidades, assumindo compromissos de for-
mação, oração, partilha e de evangelização, além 
de organizarem retiros como Thalita Kum, Caná, 
Fanuel e ações sociais para aqueles que mais ne-
cessitam.

Os membros são convidados a viver um cami-
nho de discipulado, fundamentado em forma-
ções para crescimento pessoal, comunitário e 
sobre o Carisma, até estarem preparados para 
professarem o vínculo espiritual com Deus, por 
meio do Carisma, fazendo o vínculo de Comunhão 
para, então, tornarem-se Missionários de Aliança. 

Somadas as atividades evangelizadoras reali-
zadas pelos grupos da Comunidade de Aliança 
em 2019, mais de 40 mil pessoas foram alcança-
das no Brasil. Tivemos 260 membros vinculados 
em 28 cidades do Brasil, e 70 membros em 23 
cidades da Europa e uma da Venezuela.

Amigos da Aliança

Amigo da Aliança é aquele que se identifi-
ca com o Carisma, seja em atividades de evan-
gelização ou ações sociais, e assim ajuda a obra 
a crescer, dispondo de seu tempo ou recursos 
conforme pode, por meio de orações, volunta-
riado, doações materiais ou financeiras. Essa 
expressão forma o terceiro elo do Movimento, 
e está presente em todos os lugares onde exis-
te a presença da Aliança. Eles são convidados e 
podem ter um vínculo espiritual ou não, chama-
do vínculo de Participação, pelo qual através de 
um passo de fé, se comprometem com Deus por 
meio do Carisma da Aliança. 

No ano de 2019, tivemos 318 vinculados em 
todo Brasil, 199 na Polônia, 39 na Itália, 52 em 
Portugal, 24 na Bélgica, 1 na Venezuela, 2 em 
Moçambique e 28 na República Dominicana. 

O desejo é que essa expressão cresça constan-
temente para que assim a Obra também possa 
alcançar muito mais pessoas, em todo o mundo, 
que precisam se encontrar com a Misericórdia!        

Ao longo do ano foram realizados 26 Cená-
culos, duas missões porta a porta, 43 visitas, 
10 Adorações, 13 palestras e retiros, uma visi-
ta ao presídio, quatro missões, duas visitas no 
hospital, duas Missas com Pe. João Henrique e 
Pe. Evandro, um encontro com benfeitores. Por 
meio dessas atividades foram alcançadas apro-
ximadamente 4.856 pessoas. 

República Dominicana Comunidade de 
Aliança e Amigos
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O Senhor veio 
amorosamente nos 

lembrar que esta obra é 
Dele, e que sem Ele, “nada 

poderemos fazer” 
(Jo 15,5).

Desde o nascimento da Aliança, os fundado-
res sonham com um lugar completamente 

transformado pela misericórdia. Pe.  João Hen-
rique deu  a este lugar  o nome  “Cidade da Mi-
sericórdia”, um projeto que sempre esteve no 
coração, mas no aguardo de um sinal concreto 
da providência para iniciar os primeiros passos. 
Agora, o sonho está mais perto do que nunca!

Em um terreno de 500.000 metros quadra-
dos, no município de Salto/SP, doado no iní-
cio de 2019, será implantada a Cidade Rahamim 
(Misericórdia), projeto que está sendo estrutu-
rado com o auxílio de diversos colaboradores, 
para ser um espaço onde os pobres terão aco-
lhida, as famílias terão apoio e segurança, e os 
abatidos terão refúgio. 

Para a projeção arquitetônica das construções 
da Cidade, estão trabalhando dois grupos: Estu-
dantes de arquitetura orientados pelo profes-
sor universitário Marco Aurélio, que integra o 
comitê de organização do projeto, além de um 
grupo de arquitetos e urbanistas da Bélgica, que 
também apresentarão sua proposta de ocupa-
ção do terreno.

A Cidade Rahamim, tem o propósito de ser 
uma célula que gera a vida nova a todos que 
querem ser alcançados pelo amor misericor-
dioso de Deus, sendo fonte de vida em uma so-
ciedade excludente e destruída.

Cidade Rahamim 
(da Misericórdia)

O ano de 2019 foi desafiador: algumas por-
tas importantes da providência que sus-

tentam as despesas administrativas e sociais 
deram sinais de fechamento, e isso nos trouxe 
uma grande preocupação em relação ao futuro! 
Diante desse impacto, a primeira atitude que ti-
vemos foi dobrar os joelhos e orarmos, buscan-
do entender o que Deus estava querendo nos 
dizer com esta situação.

E o Senhor nos disse: “não quero de vocês, 
em primeiro lugar, frutos de eficiência téc-
nica, mas sim frutos de santidade”. Em outras 
palavras, o Senhor nos exortava a “voltar ao 
primeiro amor” (Ap 1,4). E, de fato, iluminados 
por esta palavra, fomos reconhecendo que em 
nossos escritórios e projetos, por meio de pe-
quenas escolhas e atitudes, estávamos deixando 
de “amar a Deus com todo coração, toda alma 
e toda força” (Dt 6,5). Isso nos levou, então, a 
trilharmos um profundo caminho de conversão 
e renovação das nossas escolhas de santidade.

Certamente estamos numa contínua busca de 
aperfeiçoar nossos processos de trabalho e in-
dicadores de resultados, porém, mais uma vez, 
o Senhor veio amorosamente nos lembrar que 
esta obra é Dele, e que sem Ele, “nada podere-
mos fazer” (Jo 15,5).

Palavra da 
Presidência Civil 

Pe. Leandro Rasera
Presidente Civil da Aliança de Misericórdia

41



Relatório de Atividades 2019 - 2020 Aliança de Misericórdia

A Aliança de Misericórdia é uma associação 
civil de natureza filantrópica. Além dos 

trabalhos de evangelização, são realizadas di-
versas obras sociais junto a populações em si-
tuação de vulnerabilidade social, unindo har-
moniosamente evangelização e caridade, como 
faces da mesma moeda.

Os trabalhos são realizados com a ajuda de 
parcerias públicas e privadas, doações esporá-
dicas e associados contribuintes, e todos eles 
acontecem a partir deste trabalho conjunto, em 
que cada contribuição possibilita a transforma-
ção e resgate de tantas vidas.

As atividades e ações desenvolvidas têm fi-
nalidades assistenciais, socioeducativas e cul-
turais, visando a formação integral da pessoa a 
nível humano, espiritual e social, e a promoção 
do homem como um todo, sem distinção de 
pessoas.

A Associação e 
Projetos 

44- Casas Restaura-me
46 – Creches
49 – SASF
50 – Casas Lares
52 – CCAs 
54 – Vila Cuore

Índice
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DestaqueDestaque

entre 90 e 120 pessoas por dia

 

19.314
refeições

5.697
pessoas

atendidas167
voluntários

2019

Casa Restaura-me 
Belo Horizonte (MG)

O serviço atende entre 90 e 120 pessoas por 
dia e no ano de 2019 atendeu 5.697 pessoas, ser-
vindo aproximadamente 19.314 refeições. Para 
isto, contamos com a colaboração de mais de 167 
pessoas na prestação de serviços voluntários.

Neste ano percebemos a força da evangeliza-
ção dentro dos nossos projetos sociais, e colhe-
mos os frutos da providência a partir do retorno 
de cada irmão que nos agradeceu por sermos 
sempre sinais visíveis da Misericórdia de Deus nas 
vidas deles.

Em 2019, a Restaura-me realizou 98 encami-
nhamentos para Casas de Triagem e Acolhida, e 
serviu aproximadamente 241.352 refeições.

Casa Restaura-me | Manaus (AM)

No ano de 2019, várias pessoas em situação 
de rua foram atendidas na Casa Restaura-me 
de Manaus. Destes, cinco foram encaminhados 
para a Casa de Triagem e depois para as Casas de 
Acolhida da Aliança. 

É difícil manter os trabalhos nesta Casa Res-
taura-me, muitas vezes por falta de recursos, 
mas também devido à localização, pois os enca-
minhamentos precisam ser feitos para as Casas 
que ficam fora do Estado. Então, é um trabalho 
muito gratificante, e cada pessoa que podemos 
atender aqui é celebrada com muita alegria!

As Casas Restaura-me são Núcleos de Convi-
vência e prestam atendimento a pessoas em si-
tuação de rua em 3 capitais do Brasil (São Paulo, 
desde 2003, Belo Horizonte, desde 2010, e Ma-
naus, desde 2014). O serviço oferece diariamente 
atendimentos que visam suprir as necessidades 
básicas, como alimentação e higiene pessoal, 
assim como atendimento de serviço social, psi-
cológicos e encaminhamentos que se fizerem 
necessários, além de atividades esportivas, cul-
turais, lúdicas e pedagógicas.

Essa variada grade de atendimentos e ativi-
dades tem como objetivo criar vínculo com os 
usuários, fortalecendo e concretizando confian-
ça e respeito. Caso algum dos atendidos mani-
feste o desejo de deixar as ruas, é realizado o 
encaminhamento para as Casas de Triagem da 
Aliança de Misericórdia ou de outras instituições.

Casa Restaura-me | São Paulo (SP)

O serviço em São Paulo atende em média 530 
pessoas por dia e oferece acolhida, alimentação, 
além espaço de convívio, encaminhamento para 
acesso aos benefícios socioassistenciais, banho 
e higiene pessoal, atividades culturais e recrea-
tivas, e oficinas de preparação para o mercado 
de trabalho e geração de renda. 

Em parceria com a Fundação Prada, é realizado 
um curso de eletricista, certificado pelo SENAI, 
que em 2019 formou 49 alunos, dos quais três fo-
ram contratados com registro em CTPS, 12 estão 
realizando trabalhos informais ou temporários, e 
três prosseguiram com os estudos.

Casas Restaura-me

Nilton chegou na Restaura-me SP no início 
do ano. Após uma separação recente, influen-
ciado pelo álcool, acabou em situação de rua. 
Iniciou em abril o curso de eletricista instala-
dor, mostrando grande potencial. Era grande 
sua vontade em ser um novo homem.

Em novembro, um amigo da Aliança, que é en-
genheiro, oportunizou uma vaga, e nos pediu 
para selecionar um dos formandos para parti-
cipar de um processo seletivo para auxiliar de 
eletricista. Enviamos o Nilton, que foi aprovado.

Seu sorriso ficou estampado e irradiava. Dia 
14 de novembro iniciou no novo trabalho, com 
a alegria e o desejo enormes em continuar mu-
dando sua história. 
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Os Centros de Educação Infantil (CEI) da Alian-
ça atendem crianças de 0 a 5 anos e 11 meses e 
oferecem gratuitamente acesso à educação in-
fantil em período integral.

Os CEI’s Misericórdia I e II estão localizados 
no bairro Parque de Taipas, na Zona Norte de 
São Paulo. Já o CEI São Miguel, fica em Campos 
Elíseos, na Zona Central. Promovem, por meio 
do lúdico, uma educação de estímulo à autono-
mia, ao movimento, à integração e à socializa-
ção, além de realizarem um trabalho de fortale-
cimento de vínculos familiares, tudo isso em um 
ambiente acolhedor e seguro.

CEI Misericórdia I

Esta unidade atendeu 146 crianças em 2019, 
que puderam participar de diversas ativida-
des, favorecendo, assim, o seu desenvolvimen-
to através da convivência com outras crianças 
e adultos. E ainda, as crianças puderam ampliar 
seus conhecimentos, imaginação e criatividade, 
desenvolvendo diferentes linguagens, além dos 
cuidados e apropriação de novos hábitos ali-
mentares e de higiene/saúde. 

Durante o ano aconteceram cinco saídas peda-
gógicas, dois passeios e cinco eventos, que aju-
daram as crianças no conhecimento de mundo e 
deram um significado especial ao seu aprendi-

Creches

zado. Também foram realizados três encontros 
com as famílias, favorecendo a aproximação e a 
participação dos pais no processo de desenvol-
vimento de seus filhos.

CEI Misericórdia II

O CEI Misericórdia II atendeu 68 crianças, 
sendo 32 bebês, de 0 a 2 anos, e 36 crianças, de 
3 a 4 anos. 

 
As crianças participaram de inúmeras ativi-

dades divididas em permanentes, que aconte-
ciam todos os dias, e as dos projetos, planejadas 
para proporcionar momentos diversificados de 
aprendizagem. Foram oferecidas saídas pedagó-
gicas que contextualizaram na prática o que as 
crianças aprendiam com os projetos. Também 
foram realizados 4 passeios, 10 eventos, 3 pales-
tras e 1 Mostra Cultural.

 
De forma muito positiva, tivemos um aumento 

de adesão das famílias nos eventos proporcio-
nados, como a Mostra Cultural e as reuniões de 
pais, pois passamos a trazê-las mais para perto 
com uma gestão mais próxima. No último evento 
contamos com a participação de cerca de 75% 
das famílias, resultado bastante positivo em re-
lação ao início do ano.
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DestaqueDestaque
Maria tem a família acompanhada pelo SASF 

desde junho de 2018, apresentava crises prove-
nientes da síndrome do pânico, com dificuldade 
em manter o convívio social. Como estratégia, 
a inserimos na oficina de artesanato onde pôde 
trabalhar sua interação com o grupo, favorecen-
do seu tratamento. Atualmente é oficineira vo-
luntária, ensinando bordado com fitas, demons-
tra facilidade em conduzir um grupo e também 
participa de nossos eventos. 

2019

1.250 
Famílias 
acompanhadas

60 
Gestantes
atendidas

129
Famílias desligadas

pelo alcance dos objetivos

1.159
Abordagens familiares

254
Oficinas

O CEI ainda realizou nove passeios, três even-
tos, uma Mostra Cultural, foi beneficiado pelo 
Programa de Voluntariado Corporativo do Gru-
po Porto Seguro, e pela parceria com a Fundação 
Rubem Cunha, que ofereceu atendimento oftal-
mológico para as crianças.

Um momento muito especial foi a Formatura, 
na qual os familiares das crianças puderam pre-
senciar a entrega dos diplomas e participar de 
um jantar. Muitos relataram “é a primeira pessoa 
da minha família que está se formando”.

CEI São Miguel 

No último ano, nossa equipe extremamente 
capacitada atendeu 104 crianças, em sua maio-
ria moradoras da Comunidade do Moinho, cor-
tiços e invasões da região central de São Paulo. 

Contando com o apoio do Instituto Credit 
Suisse Hedging-Griffo, junto com as famílias dos 
atendidos, partilhamos, através da educação, o 
sonho de conquistar uma nova vida e ter dig-
nidade, garantindo que os direitos das crianças 
fossem respeitados, que tivessem uma alimenta-
ção saudável e balanceada, e que os conteúdos 
pedagógicos fossem apresentados de maneira 
lúdica, correspondente ao desenvolvimento de 
cada faixa etária.

O Serviço de Assistência Social à Família (SASF), 
tem como objetivo fortalecer sua função protetiva, 
prevenindo agravos que possam provocar o rom-
pimento de vínculos familiares e sociais. Realiza 
diversas atividades, tais como, visitas domiciliares 
às famílias, atendimentos individuais, reuniões so-
cioeducativas, palestras, eventos, passeios e ofici-
nas. 

Em 2019, acompanhamos 1.250 famílias, realiza-
mos 254 oficinas, atendemos 60 gestantes, realiza-
mos 1.159 abordagens familiares e desligamos 129 
famílias pelo alcance dos objetivos. Impactamos 
positivamente a vida de cada um dos usuários do 
nosso serviço levando informações e orientações 
para ampliar o acesso às redes socioassistenciais. 

Observando os crescentes casos de depressão e 
a falta de serviços que olhassem por elas, prioriza-
mos por ofertar em nosso serviço um ambiente de 
convívio coletivo, a partir das oficinas de artesana-
tos, onde foram realizados momentos de partilha, 
convivência e fortalecimento de vínculos comuni-
tários e familiares.

SASF
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2019

09 
Inserções no
mercado de trabalho

TODOS 
Matriculados na
rede de ensino

20
Matriculados em cursos

de capacitação

74
encaminhamentos 

médicos/exames

39
Acolhidos ao 
longo do ano

“Em 2019, recebemos um novo acolhido, que estava em 
situação de rua, após ser deixado aos cuidados de um irmão de 
19 anos, que o agredia. Depois de algum tempo nesta situação, 
pediu ajuda e foi encaminhado para nossa casa, através do 
Conselho Tutelar. Desde que chegou ele está muito bem, tem 
feito cursos, está indo muito bem na escola e verbaliza que 
pretende se organizar para ter autonomia quando atingir a 
maioridade”.  

Colaboradora na Casa Lar.

Testemunho:

Casa Lar Maria Paola

A Casa Lar Maria Paola, inaugurada em 2019, aten-
deu 16 acolhidos em seu primeiro ano de atuação, 
dos quais, cinco estão inseridos no mercado de tra-
balho, todos estão matriculados na rede de ensino, 
e de acordo com a demanda apresentada por cada 
um, realizamos encaminhamentos específicos.

Mediante os esforços de toda equipe, que elaborou 
um plano de trabalho voltado para o fortalecimento 
dos vínculos familiares e atuou com dedicação, aco-
lhida e força de vontade, conseguimos reintegrar à 
suas famílias de origem três acolhidos que já tinham 
anos de serviço de acolhimento. 

Entre maio e outubro, foram desenvolvidas ati-
vidades de encaminhamentos junto aos acolhidos. 
Foram 74 encaminhamentos médicos e exames psi-
quiátricos, psicológicos, clínica geral, ginecologia, 
ortopedia e dermatologia, visando manter a boa 
saúde dos atendidos. E também, 7 acolhidos foram 
matriculados em cursos de capacitação.

Casa Lar Aliança I e II

As Casas Aliança I e II acolhem 20 crianças e ado-
lescentes em situação de risco e vulnerabilidade so-
cial. No ano de 2019, atingimos o número máximo 
de acolhidos, totalizando 23 ao longo do ano, pois 
tivemos dois desligamentos por maioridade e uma 
adoção tardia. 

Ao longo do ano, 13 acolhidos fizeram cursos e ca-
pacitações com o objetivo de se prepararem para o 
mercado de trabalho, o que resultou em 4 acolhidos 
que conseguiram sua primeira oportunidade profis-
sional como jovens aprendizes.

O foco do serviço para 2019 foi trabalhar a au-
tonomia dos acolhidos, além dos vínculos afetivos 
com os familiares e padrinhos, permitindo ao usuá-
rio que participasse ativamente e fosse protagonista 
de sua própria história.

As Casas Lares desenvolvem atividades com a finalidade de favorecer o convívio familiar e comunitário, oportu-
nizar a reinserção na família de origem ou substituta e promover o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, 
bem como a autonomia.

Casas Lares
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CCAs

Os Centros para Crianças e Adolescentes (CCA) 
atendem a faixa etária compreendida entre 6 e 
14 anos e 11 meses no período de contraturno es-
colar, com a finalidade de contribuir para o de-
senvolvimento integral e fortalecimento de suas 
potencialidades.

As unidades estão presentes em locais de alto 
índice de vulnerabilidade social, e realizam ati-
vidades pautadas em experiências lúdicas, cul-
turais e esportivas como formas de expressão, 
interação, aprendizagem, sociabilidade e prote-
ção social. 

CCA Padre Pio

O serviço atendeu 197 crianças e adolescentes 
em 2019 e teve como meta principal a busca de 
parcerias para encaminhamento dos adolescen-
tes a cursos profissionalizantes.

Como resultado de nossos trabalhos, foram 
firmadas parcerias com diversas instituições 
que oferecem cursos profissionalizantes, como 
o Instituto Alegria de Viver, o Rotary Pirituba, o 
CEDESP, ESPRO e CAMP Norte, o Instituto Via de 
Acesso, o Instituto Criança é vida, o Curso Cole-
tivo Coca-Cola. 

Além disso, nossa programação de ativida-
des buscou fomentar conhecimento em nossos 
atendidos, com o objetivo de desenvolver uma 
maior conscientização sobre a realidade na qual 
estão inseridos, resultando em mais autonomia, 
responsabilidade e cuidado consigo e com o 
outro. Com isso, trabalhamos os temas de saú-
de financeira, prevenção ao uso de drogas e de 
prevenção ao abuso e exploração sexual, entre 
outros.

CCA São Domingos – Oratório 
do Moinho

Em 2019, foram atendidos 114 alunos, entre 
crianças  e adolescentes, e de forma indire-
ta, suas famílias, moradoras da Comunidade do 
Moinho.

Contamos com novos parceiros importantes, 
dentre eles, a empresa Certisign, para a qual 
encaminhamos 6 jovens aprendizes; a Fundação 
Rubem Cunha, que realizou exames oftalmoló-
gicos e entrega gratuita de óculos para os que 
necessitavam; e a Cidade Escola Aprendiz, que 
busca a reinserção e a permanência de crianças 
e adolescentes no ensino regular através do pro-
jeto Aluno Presente. 

Além destes, outros parceiros continuaram 
apoiando os projetos contínuos, como o Proje-
to de Alfabetização e Reforço Escolar, custeado 
pela Hox Engenharia, e o Projeto Cartas e Con-
versas, em parceria com voluntários da Porto 
Seguro e do Instituto Pé na Estrada, no qual os 
voluntários se corresponderam com os atendi-
dos, ambos visando potencializar o aprendiza-
do da escrita e da interpretação, e incentivar o 
gosto pela leitura; além do Projeto de Desenvol-
vimento Artístico, em parceria com o Instituto 
Campana.

E em parceria com o SESC Bom Retiro foi rea-
lizada uma viagem para Bertioga, litoral norte de 
SP, proporcionando uma nova experiência para 
as crianças.
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DestaqueDestaque
No dia 12 de dezembro, por meio dos even-

tos organizados pelas voluntárias do grupo 
Cuore e patrocínios de empresas como Grupo 
Comolatti e Costa Cruzeiros, foi inaugurado o 
1º andar do prédio do Centro Gastronômico, 
com todos os recursos necessários para rea-
lização de aulas teóricas, palestras e treina-
mentos. Recebemos uma sala toda equipada 
com notebooks e material audiovisual, que 
serão ferramentas indispensáveis para que 
os alunos trabalhem na plataforma online no 
curso de Empreendedorismo, bem como em 
novos cursos que acontecerão.

Neste ano, também nasceu o Pensionato na Vila Cuore, para acolhida dos jovens da Casa Lar que já com-
pletaram 18 anos. A iniciativa foi tomada pensando justamente naqueles jovens que já atingiram a maiorida-
de civil e foram excluídos da política pública, mas ainda precisam de um apoio para alcançar a autonomia 
plena e garantir a dignidade na vida. Foi uma experiência muito especial!

Notícia

A Vila Cuore tem como objetivo tornar-se uma 
vila educadora, que proporcione a transforma-
ção por meio de uma educação de qualidade, 
cursos profissionalizantes, atividades esportivas 
e culturais. Beneficia crianças, adolescentes, jo-
vens, adultos e suas famílias. No ano de 2019,  a 
Vila Cuore executou dois projetos, foram eles:

Artescola

O Artescola atendeu, em contraturno escolar, 
80 crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, com 
uma metodologia artística e cultural. Os alunos 
participaram de aulas de dança, circo, teatro, ci-
dadania, karatê e sustentabilidade. Além de aten-
der os assistidos pelo projeto, essas atividades 
também alcançaram suas famílias, que sempre se 
mostraram muito participativas e empenhadas.

Gastronomia Vila Cuore

O curso profissionalizante em técnicas gastro-
nômicas é totalmente gratuito e oferece conhe-
cimento de ponta para que jovens e adultos para 
ingressarem na área de alimentos e bebidas. 

Dentro da grade curricular, além dos assun-
tos específicos, tivemos o curso de Empreen-
dedorismo, oferecido em parceria com o Insti-
tuto Nelson Wilians e a plataforma E-Zape, que 
oferece condições para os alunos obterem co-
nhecimento sobre empreender no seu próprio 
negócio. Além disso, semanalmente, os alunos 
recebem aulas de formação humana, que favo-
rece o autoconhecimento e desenvolvem o rela-
cionamento interpessoal.

No ano de 2019 formamos 45 alunos, dentre os 
quais, 7 empreenderam em produções caseiras, 
9 foram indicados para parceiros ou foram con-
tratados pela Aliança, e 5 começaram a trabalhar.

Vila Cuore
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Voluntariado

Na Aliança, o voluntariado pode se desen-
volver de diversas formas, com atuação nas 

fraternidades, nos projetos sociais e/ou nos 
setores administrativos. São diversos os teste-
munhos colhidos ao longo dos anos, pois certa-
mente “ninguém é tão pobre que não tenha nada 
para dar. Nem tão rico que não tenha nada para 
receber”.

 
Seja um voluntário! Você pode ser parte dessa 

Aliança doando seu tempo, seu trabalho ou seus 
talentos. Entre em contato através do e-mail: 
voluntariado@misericordia.com.br

“Eu trabalhava como vigilante e tinha muito tempo disponível, sendo assim procurei um lugar para ser volun-tário. Encontrei o site da Aliança, onde vi alguns vídeos sobre o trabalho realizado junto aos menos favorecidos. O primeiro contato que tivemos infelizmente não deu certo, pois não era possível entregar os cupons fiscais a serem digitados em minha casa, e para mim, era inviável buscá-los. 
Há um ano e meio tive um problema de saúde e, sem poder sair de casa, novamente procurei uma atividade voluntária. Liguei para a Aliança e a Maria me atendeu. Ela foi muito atenciosa, pediu meus dados e disse que me enviaria os cupons fiscais. Fiquei muito feliz, pois simplesmente queria servir.
Hoje sei que um ato tão simples, como digitar cupons, gera recursos para manter esta obra, ao mesmo tempo que gera vida em mim... O sentimento de que este tra-balho vale a pena invade meu coração cada vez que vejo a atuação da Aliança em prol de um povo tão sofrido”. 

Wangles
Voluntário no Programa Nota Fiscal Paulista.

“Há quatro anos conheci a Aliança de Misericórdia e 
já faz três anos que deixei meu emprego e minha casa 
para ser voluntária nesse carisma. Desde o início, dentro 
de mim, eu sabia que valeria a pena. O Senhor me ensi-
nou muitas coisas até aqui. Ele tem transformado o meu 
coração a cada dia. Todas as inseguranças, o tempo que 
passa, o suor e todos os desafios de ser um voluntário 
para se deixar ser surpreendido por Deus.

Essa é uma das maravilhas que descobri na Aliança. 
Escolher sonhar o sonho de Deus para ver um sorriso 
transformado, um olhar de gratidão, um abraço de espe-
rança por um paraíso que existe e que vai chegar! Tenho 
a graça especial de ser voluntária em Moçambique. Eu 
AMO os planos de Deus para mim. A radicalidade de 
não saber o AMANHÃ, mas estar em DEUS agora. Isso 
me move! Essa experiência me transformou”. 

Rosana Miranda Fernandes Silva, 
Voluntária na missão em Moçambique

Testemunhos:

Gestão Administrativa e Financeira

Como uma organização da sociedade civil sem 
fins lucrativos, atuamos com transparência na 
prestação de nossas contas, cumprindo com a le-
gislação brasileira e priorizando o bom uso dos re-
cursos públicos e privados.

A gestão administrativa e financeira é a área 
responsável pela coordenação de recursos admi-
nistrativos e financeiros de toda a Aliança. Para 
realizar essa tarefa, é preciso organizar da melhor 
forma as necessidades, os meios e os recursos que 
cada setor tem, através dos 70 centros de custos 
de nossas 35 filiais, tudo para produzir os melho-
res resultados.

As demonstrações contábeis da Aliança de Mi-
sericórdia findas em 31 de dezembro de 2019 fo-
ram auditadas pelo grupo Audisa, empresa espe-
cializada no Terceiro Setor, e que agregou valores 
a fim de reduzir riscos e melhorar a eficiência.

Por mais um ano consecutivo, fomos certifica-
dos com o Prêmio 100 melhores ONGs, que tem 
como objetivo incentivar, legitimar e destacar o 
profissionalismo e a transparência nas organiza-
ções da sociedade civil brasileira, na forma de um 
atestado independente de sua adequação aos 
Padrões de Gestão Profissional e Transparência. A 
seguir, apresentamos as demonstrações: 

57



58 59

Aliança de MisericórdiaRelatório de Atividades 2019 - 2020

Notas Explicativas

Próprios Públicos Total Próprios Públicos Total
RECEITAS

Subv e Assist Gov - Proj Assistenciais 20 0 6,606,524 6,606,524 0 6,267,149 6,267,149
Subv e Assist Gov - Proj Educacionais 20 0 1,784,027 1,784,027 0 1,529,579 1,529,579

Doações nacionais 8,764,120 0 8,764,120 8,102,295 0 8,102,295
Doações - Exterior 4,088,743 0 4,088,743 4,040,751 0 4,040,751
Receita comercial bruta 93,152 0 93,152 85,383 0 85,383
Receitas financeiras 123,292 0 123,292 147,740 0 147,740
Outras receitas 497,132 0 497,132 275,277 0 275,277
Doação de mercadorias 1,092,365 0 1,092,365 884,632 0 884,632
Voluntários 19 711,866 0 711,866 605,766 0 605,766

TOTAL DAS RECEITAS 15,370,670 8,390,551 23,761,221 14,141,844 7,796,728 21,938,572
DESPESAS

Projetos Assistênciais 13 (7,604,250) (6,606,524) (14,210,774) (7,182,727) (6,267,149) (13,449,876)
Projetos Educacionais 13 (975,041) (1,784,027) (2,759,068) (985,321) (1,529,579) (2,514,900)
Despesas Administrativas 14 (2,718,186) 0 (2,718,186) (3,073,714) 0 (3,073,714)
Despesas Institucionais 14 (1,204,821) 0 (1,204,821) (1,356,178) 0 (1,356,178)
Custo das Mercadorias Vendidas (123,546) 0 (123,546) (67,552) 0 (67,552)
Despesas Tributárias (28,142) 0 (28,142) (12,340) 0 (12,340)
Despesas Financeiras (276,066) 0 (276,066) (315,351) 0 (315,351)
Despesas c/ mercadorias recebidas em doação (1,092,365) 0 (1,092,365) (884,632) 0 (884,632)
Serviços de Voluntários 17 (711,866) 0 (711,866) (605,766) 0 (605,766)

TOTAL DAS DESPESAS (14,734,285) (8,390,551) (23,124,835) (14,483,581) (7,796,728) (22,280,309)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 636,385 0 636,385 (341,737) 0 (341,737)

Recursos Recursos 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

12/2019 12/2018

Associação Aliança de Misericórdia
CNPJ 04.186.468/0001-73

Demonstrações de Resultado dos Períodos Acumulados dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 31/12/2018
(Centavos Omitidos)

Patrimônio Ajuste de Superávit / TOTAL
Social Avaliação (Déficit) do Patrimônio

Patrimonial Exercício Líquido
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 9,172,468 80,174,488 65,100 89,412,056

Realização de ajuste de avaliação patrimonial 229,442 (229,442) 0
Transferência do Resultado do Exercício 65,100 (65,100) 0
Superávit do exercício (341,737) (341,737)

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 9,467,010 79,945,046 (341,737) 89,070,319

Realização de ajuste de avaliação patrimonial 229,442 (229,442) 0
Transferência do Resultado do Exercício (341,737) 341,737 0
Superávit do exercício 636,385 636,385

Saldo em 31 de Setembro de 2019 9,354,715 79,715,604 636,385 89,706,704

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CNPJ 04.186.468/0001-73

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2019 
e 31/12/2018

Associação Aliança de Misericórdia

(Centavos Omitidos)

Notas Explicativas

Próprios Públicos Total Próprios Públicos Total
RECEITAS

Subv e Assist Gov - Proj Assistenciais 20 0 6,606,524 6,606,524 0 6,267,149 6,267,149
Subv e Assist Gov - Proj Educacionais 20 0 1,784,027 1,784,027 0 1,529,579 1,529,579

Doações nacionais 8,764,120 0 8,764,120 8,102,295 0 8,102,295
Doações - Exterior 4,088,743 0 4,088,743 4,040,751 0 4,040,751
Receita comercial bruta 93,152 0 93,152 85,383 0 85,383
Receitas financeiras 123,292 0 123,292 147,740 0 147,740
Outras receitas 497,132 0 497,132 275,277 0 275,277
Doação de mercadorias 1,092,365 0 1,092,365 884,632 0 884,632
Voluntários 19 711,866 0 711,866 605,766 0 605,766

TOTAL DAS RECEITAS 15,370,670 8,390,551 23,761,221 14,141,844 7,796,728 21,938,572
DESPESAS

Projetos Assistênciais 13 (7,604,250) (6,606,524) (14,210,774) (7,182,727) (6,267,149) (13,449,876)
Projetos Educacionais 13 (975,041) (1,784,027) (2,759,068) (985,321) (1,529,579) (2,514,900)
Despesas Administrativas 14 (2,718,186) 0 (2,718,186) (3,073,714) 0 (3,073,714)
Despesas Institucionais 14 (1,204,821) 0 (1,204,821) (1,356,178) 0 (1,356,178)
Custo das Mercadorias Vendidas (123,546) 0 (123,546) (67,552) 0 (67,552)
Despesas Tributárias (28,142) 0 (28,142) (12,340) 0 (12,340)
Despesas Financeiras (276,066) 0 (276,066) (315,351) 0 (315,351)
Despesas c/ mercadorias recebidas em doação (1,092,365) 0 (1,092,365) (884,632) 0 (884,632)
Serviços de Voluntários 17 (711,866) 0 (711,866) (605,766) 0 (605,766)

TOTAL DAS DESPESAS (14,734,285) (8,390,551) (23,124,835) (14,483,581) (7,796,728) (22,280,309)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 636,385 0 636,385 (341,737) 0 (341,737)

Recursos Recursos 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

12/2019 12/2018

Associação Aliança de Misericórdia
CNPJ 04.186.468/0001-73

Demonstrações de Resultado dos Períodos Acumulados dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 31/12/2018
(Centavos Omitidos)

Patrimônio Ajuste de Superávit / TOTAL
Social Avaliação (Déficit) do Patrimônio

Patrimonial Exercício Líquido
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 9,172,468 80,174,488 65,100 89,412,056

Realização de ajuste de avaliação patrimonial 229,442 (229,442) 0
Transferência do Resultado do Exercício 65,100 (65,100) 0
Superávit do exercício (341,737) (341,737)

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 9,467,010 79,945,046 (341,737) 89,070,319

Realização de ajuste de avaliação patrimonial 229,442 (229,442) 0
Transferência do Resultado do Exercício (341,737) 341,737 0
Superávit do exercício 636,385 636,385

Saldo em 31 de Setembro de 2019 9,354,715 79,715,604 636,385 89,706,704

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CNPJ 04.186.468/0001-73

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2019 
e 31/12/2018

Associação Aliança de Misericórdia

(Centavos Omitidos)

Próprios Públicos Total Próprios Públicos Total
Atividades operacionais

Superávit do exercício 636,385 0 636,385 (341,737) 0 (341,737)
Depreciação 517,659 8,889 526,548 0 (9,124) (9,124)

1,154,044 8,889 1,162,933 (341,737) (9,124) (350,861)
Variação dos ativos

Valores a receber 50,739 (12,125,011) (12,074,272) 105,529 10,250 115,779
Outros Créditos 12,000 0 12,000 0 0 0
Estoques 35,937 0 35,937 (5,494) 0 (5,494)
Impostos a recuperar 4,435 0 4,435 8,704 0 8,704
Pagamentos e Despesas antecipadas (41,881) 114,524 72,643 (63,842) (11,594) (75,436)

Variação dos passivos
Fornecedores (111,047) (46,908) (157,955) 142,205 46,876 189,081
Impostos retidos a pagar 31,185 (4,825) 26,360 10,904 4,825 15,729
Parcelamentos 9,546 0 9,546 56,944 0 56,944
Obrigações Trabalhistas 32,109 (17,224) 14,885 278,989 253,804 532,793
Provisões de férias e encargos 23,702 (22,730) 972 (54,641) 68,391 13,750
Encargos sociais a recolher 4,810 (1,548) 3,262 75,712 61,955 137,667
Saldo de Projetos a realizar 0 12,261,314 12,261,314 0 296,048 296,048
Processos Judiciais 35,209 0 35,209 4,812 0 4,812
Parcelamentos Impostos e Contribuições (184,018) 0 (184,018) 113,796 0 113,796
Bens a realizar (2,530) (8,889) (11,419) (2,529) 9,124 6,595

(99,804) 148,703 48,899 671,089 739,679 1,410,768

Recurso gerado em atividades operacionais 1,054,240 157,592 1,211,832 329,352 730,555 1,059,907

Atividades de Investimentos
Variação líquida do imobilizado (1,078,936) 0 (1,078,936) (1,061,267) 0 (1,061,267)

Recurso gerado em atividades de Investimentos (1,078,936) 0 (1,078,936) (1,061,267) 0 (1,061,267)

Variação de caixa e equivalente de caixa (24,696) 157,592 132,896 (731,915) 730,555 (1,360)

Caixa e equivalente de caixa no início do período 2,202,572 1,566,230 3,768,802 2,934,487 835,675 3,770,162
Caixa e equivalente de caixa no final do período 2,177,877 1,723,822 3,901,699 2,202,572 1,566,230 3,768,802

(24,695) 157,592 132,897 (731,915) 730,555 (1,360)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Associação Aliança de Misericórdia
CNPJ 04.186.468/0001-73

Demonstrações dos Fluxos de Caixas dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 31/12/2018
(Centavos Omitidos)

12/2019 12/2018

Recursos Recursos 

ATIVO 12/2019 12/2018
Notas Explicativas

Recursos Recursos 
Próprios Públicos Total Próprios Públicos Total

CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa 3 2,177,877 1,723,822 3,901,699 2,202,572 1,566,230 3,768,802
Valores a receber 24,243 12,125,011 12,149,254 74,982 0 74,982
Outros Créditos 0 0 0 12,000           0 12,000
Estoques 101,778 0 101,778 137,715 0 137,715
Impostos a recuperar 10,326 0 10,326 14,761 0 14,761
Pagamentos e Despesas antecipadas 327,649 0 327,649 285,768 114,524 400,292

     2,641,873 13,848,833 16,490,706 2,727,798 1,680,754 4,408,552

NÃO CIRCULANTE
Imobilizados 4 90,913,270 57,046 90,970,316 90,351,993 65,935 90,417,928
( - ) Terreno - Processo desapropriação 4a (1,956,796) 0 (1,956,796) (1,956,796) 0 (1,956,796)

TOTAL NÃO CIRCULANTE 88,956,474 57,046 89,013,520 88,395,197 65,935 88,461,132

TOTAL DO ATIVO 91,598,347 13,905,879 105,504,226 91,122,995 1,746,689 92,869,684

PASSIVO
CIRCULANTE Notas Explicativas

Próprios Públicos Total Próprios Públicos Total
Fornecedores 5 228,053 0 228,053 339,100 46,908 386,008
Impostos retidos a pagar 6 52,142 0 52,142 20,957 4,825 25,782
Parcelamentos 7 212,036 0 212,036 202,490 0 202,490
Obrigações Trabalhistas 8 327,163 246,578 573,741 295,054 263,802 558,856
Provisões de férias e encargos 9 485,015 365,550 850,565 461,313 388,280 849,593
Encargos sociais a recolher 83,110 62,639 145,749 78,300 64,187 142,487
Saldo de Projetos a realizar 10 0 13,174,066 13,174,066 0 912,752 912,752
Processos Judiciais 15 92,581 0 92,581 57,372 0 57,372

TOTAL CIRCULANTE 1,480,100 13,848,833 15,328,933 1,454,586 1,680,754 3,135,340
NÃO CIRCULANTE

Parcelamentos Impostos e Contribuições 11 393,201 0 393,201 577,219 0 577,219
Bens a realizar 18,341 57,046 75,387 20,871 65,935 86,806

TOTAL NÃO CIRCULANTE 411,542 57,046 468,588 598,090 65,935 664,025

PATRIMÔNIO SOCIAL 12 89,706,705 0 89,706,705 89,070,319 0 89,070,319
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 89,706,705 0 89,706,705 89,070,319 0 89,070,319

TOTAL DO PASSIVO 91,598,347 13,905,879 105,504,226 91,122,995 1,746,689 92,869,684

Associação Aliança de Misericórdia
CNPJ 04.186.468/0001-73

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 31/12/2018
(Centavos Omitidos)

12/2019 12/2018

Recursos Recursos 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



ACTEC
Açúcar Purinha
Agrícola Famosa
Ah!Sim
Ajuda à Igreja que Sofre
All Brás Shopping
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 Pic-
ciotto
Associação Prato Cheio
Atacadão - Unidade Taipas
Auto Viação Urubupungá
Baggi Consultoria Financeira
Banca do Cristiano
Banco de Alimentos CEAGESP
Banco de Alimentos CRESAN
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
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 da Paz
Colégio Educare
Colégio Franciscano Nossa Senhora 
Aparecida
Colégio Marista
Colégio Senemby
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
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 
Enplan Engenharia
EPO Empreendimentos
Ernst Young (EY).
Escola Doce Magia
Escola Estadual Dirce de Aguiar Maia
ESPRO - Ensino Social Profissionali-
zante
Euphoria Eventos
Extra Supermercado

Faculdade Belas Artes
Fascínio Noivas e Festas
Feijão Novato
Femba
Freguesia Comércio de Embalagens
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
Graphy’K Print Comunicação Visual
Grifith Joalheiros
Grupo Asas
Grupo Comolatti
Grupo de Oração Nossa Senhora do 
Brasil - SP
Grupo GPA
Grupo Grão De Ouro
Grupo NovaAgri
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
Inbox Shoes
Industria E Comercio 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 Sabrina Sato

Instituto Via de Acesso
Ipanema Coffees
Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos 
Pobres
Itaesbra
Kairós Global Alimentos
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 Alimen-
tos
Mirante Danceteria
Mitra Arquidiocesana - Pastoral do 
Menor
Mosteiro da Visitação
Mosteiro Santa Gema
Mosteiro Santa Tereza
Movimento Comunitário Estrela Nova
Movimento Familiar Cristão
MultiSolution Publicidade e Comuni-
cação
Mundo Verde
Nakata Automotiva
Nelson Wilians Advogados
Nolila Moda Íntima
Nova Sernel Material de Construção
Novotel Center Norte
OAB - São Paulo
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 Saborear
Parada X
Paramotos
Paróquia Assunção de Nossa Senhora - 
SP
Paróquia Bom Pastor
Paróquia Nossa Senhora dos Remédios
Paróquia Pio X
Paróquia Santa Inês
Paróquia Santa Margarida Maria
Paróquia Santa Rita
Paróquia Santo Antônio
Paróquia Santo Expedito
Paróquia São Bonifácio
Paróquia São Carlos Borromeu
Paróquia São José
Paróquia São Luiz
Pastoral da Criança
Patrícia de Almeida Carmelo EPP
Pax Produtora e Agência
Pé na Estrada - Formação Educacional
Peg Pese Hortifruti
Pellegrino Distribuidora de Autopeças
Pés Suaves - Podologia e Estética
PLANO DE SAUDE SERPRAM
PLC Engenharia de Instalações
Polvani Tours
Ponta de Estoque Júlio Guedes
Porsche GT3 Cup
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
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 Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social - SP
Secretaria da Justiça do Estado de São 
Paulo 
Secretaria Municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania - SP
Secretaria Municipal de Educação - SP
Segredos du Chef
SENAI Roberto Simonsen
SESC Bom Retiro
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 Genésio
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
Unimed
Uninove
Usina Santa Teresinha
Vendemmia Restaurante
Viação Cidade de Caieiras
Viação Santa Brígida
Walmart Brasil
Zac Livros
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Como Colaborar?

Doação Mensal 

Com sua doação mensal, você colabora com a 
manutenção de nossos projetos sociais e torna-
-se um membro de nossa família como Filho da 
Misericórdia. Essa contribuição pode ser feita 
por meio de boleto, carnê, débito automático ou 
transferência bancária.

Faça seu cadastro:
www.misericordia.com.br/cadastro
filhosdamisericordia@misericordia.com.br
(11) 3120-9164

Faça sua doação por meio do 
Programa Nota Fiscal Paulista 

Favorite a Aliança de Misericórdia no Programa 
Nota Fiscal Paulista e doe seus cupons de for-
ma automática! O cadastro é simples e nos ajuda 
muito! 

Em caso de dúvidas, estamos à disposição para 
atendê-lo por e-mail e WhatsApp:
notafiscalpaulista@misericordia.com.br
(11) 3120-9173

Apoie um projeto da Aliança!

A Aliança desenvolve projetos, a partir da iden-
tificação de demandas e estudo da realidade lo-
cal, com a finalidade de promover a melhoria da 
qualidade de vida de pessoas e comunidades em 
situação de vulnerabilidade social.

Pessoas físicas e jurídicas interessadas em cola-
borar para a concretização e realização dos pro-
jetos podem fazer DOAÇÃO 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@misericordia.com.br
(11) 3120-9169

Doação de roupas, móveis e objetos:

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

Entre em contato para mais informações: 
doacao2@misericordia.com.br 
(11) 99877-5483

São Paulo

Escritório Administrativo
Rua Avanhandava, 616 | Bela 
Vista - CEP: 01306-000
(11) 3120-9191

CCA Pe. Pio
Rua Barra da Buriquioca, 40
Parque Taipas 
CEP: 02987-060
(11) 3946-3396

SASF
Rua Canhoneira Iguatemi, 20
Parque Taipas
CEP: 02989-120
(11) 3941.9501 / 3941-9544

CEI São Miguel Arcanjo
Rua Eduardo Prado, 108 
Campos Elíseos 
CEP: 01218-010
(11) 3337-6946

CEI Misericórdia I
Rua Barra da Buriquioca, 40 
Parque TaipasCEP: 02987-060
(11) 3941-7904

CEI Misericórdia II
Rua Jardim do Éden, 18 
Parque de Taipas 
CEP: 02997-000
(11) 3947-1279

Oratório São Domingos Sávio
Rua Dr. Elias Chaves, 20 
Campos Elíseos 
(11) 2839-3145

Casa Restaura-Me
Rua Monsenhor Andrade, 746
Brás – CEP: 03009-100
(11) 3326-7134 / 3228-6503

Vila Cuore
Av. Raimundo Pereira de Maga-
lhães, 13658 
Parque Taipas - CEP: 02990-000
(11) 3943-7163 / 99546-5869

Fraternidade dos Artistas da 
Misericórdia
Av. Raimundo Pereira de Maga-
lhães, 13658 | Parque Taipas
CEP: 02990-000 (11) 97449-9926

Casa de Formação Imaculada 
do Espírito Santo (Discipulado)
Rua Nilo Bruzzi, 31 | Jardim 
Botuquara - CEP: 02988-080
(11) 3943.3725 / (11) 9 7517-3290 
(11) 97098.3933

Casa Lar Aliança I e II
(11) 3941-2735

Casa Lar Maria Paola I e II
(11) 2538-3859

Diaconia
Rua Nilo Bruzzi, 31 | Jardim 
Botuquara - CEP 02988-080
(11) 3943-3725 / (11) 9 4203-9496

Centro de Evangelização
Rua Nilo Bruzzi, 31 | Jardim 
Botuquara - CEP: 02988-080
(11) 9 4300-5844

Fraternidade Belém Moinho
Rua Dr. Elias Chaves, 20 
Campos Elíseos – CEP: 01218-011
(11) 9 9855-6378

Fraternidade Cenáculo
Rua do Carmo, 239  
Centro - CEP: 01019-020 
(11) 3101-6920

Igreja Nossa Senhora 
da Boa Morte
Rua do Carmo, 202
Centro – CEP: 01019-020 
(11) 3101-6889

Fraternidade e Casa de Tria-
gem Nossa Senhora do Sorriso
Estrada da Serrinha, 775 
Santo Antônio - São Roque/SP
CEP: 18133-310

Fraternidade Dom Bosco
Av. Engenheiro Sebastião Gual-
berto, 500 | Vila Maria - São 
José dos Campos/SP 
CEP: 12209-320
(12) 3209-2613 / (11) 9 8731-2593

Casa de Acolhida São José
Estrada Antônio Sá Flor, 1050
Bom Sucesso - São José dos 
Campos/SP - CEP: 12214-440
(12) 9 721-4249 / 9 9700-1134

Fraternidade Imaculado 
Coração, Casa de Acolhida
Cordeiro Imolado e 
Casa de Idosos Sr. Ernesto
Rod. Piracicaba - Anhumas, 
Km 8 PI-485 S/N 
Pau Queimado – Piracicaba/SP
CEP: 13402-811 - (19) 9 9691-4386

Fraternidade e Casa de Tria-
gem Mãe dos Pobres
Rua Água Branca, 11 
Chácara Rancho Alegre - Rio 
das Pedras/SP
CEP: 13390-000
 
Fraternidade e Casa de Acolhi-
da Mãe da Ternura
Rua Benedito Rodrigues Alves, 
295 | Padre Eterno
Tremembé/SP - CEP 12120-000
(11) 9 9650-3231 / (19) 9 9719-3869

Casa de Formação Maria Paola
Estrada Sorocamirim, 166
Ibiúna/SP - CEP: 18150-000 
(11) 9 4128-3884

Fraternidade dos Adoradores 
da Misericórdia
Estrada Sorocamirim, 166 
Ibiúna/SP – CEP: 18150-000 
(11) 9 4128-3884

Minas Gerais

Fraternidade Maria Paola e 
Escola de Evangelização
Madre Gertrudes Comensoli, 
72 - Madre Gertrudes 
Belo Horizonte/MG
CEP: 30518-180
(31) 9 8589-0372 / (31) 3658-0371 
(31) 9 9950-9715

Fraternidade Sagrada Família 
e Casa de Acolhida 
Sagrado Coração
Praça Padre Correa, 59 | Centro
Barbacena/MG – CEP: 36200-051
(32) 3332-8347 / 9 9838-5298

Casa de Acolhida 
Sagrado Coração
Rua Colônia Rodrigo Silva, Km 
15,48, S/N | Granja Maria Stella 
Barbacena/MG 
CEP: 36200-000 
(32) 9 9966-0558

Ceará

Fraternidade Padre Cícero
Escritório Administrativo
Sítio Venha Ver, 420 
Parque Bulandeira - Barbalha/CE 
CEP: 63180-000 | Caixa Postal 74
(88) 9 9937-0042

Escola de Evangelização 
Sítio Venha Ver, 420 
Parque Bulandeira - Barbalha/CE 
CEP: 63180-000 | Caixa Postal 74
(88) 9 8109-5252 / 9 9792-1919

Casa de Acolhida São 
João Batista
Rua da Ajuda, 264 | Alto da 
Alegria - Barbalha/CE 
CEP: 63180-000
(88) 9 9792-1920 / 9 9792-1666

Amazonas

Casa Restaura-Me
Av. 7 de Setembro, 2175 
Centro - Manaus/AM 
CEP: 69020-125
(92) 9 9181-9878

Fraternidade Maria Paola
Rua Santa Luzia, 165 
Santa Luzia – Manaus/AM

CEP: 69074-460 
(92) 3624-3801 / 9 9390-4468

Missão São Paulo de Olivença
Rua Ivan Balieiro S/N 
Santa Terezinha 
São Paulo de Olivença/AM
(97) 9 9183-2795

Rio de Janeiro

Fraternidade Cenáculo
Rua Ana Mascarenhas, 12 
Gamboa – CEP: 20221-040
(21) 2263-3263 / 9 6983-6210

Fraternidade Belém 
Senador Camará
Rua Manuel Ribeiro, 05 Sena-
dor Camará - CEP: 21843-000 
(21) 3149-7334 / 9 6723-1349

Fraternidades 
Internacionais

Portugal
Av. dos Metalúrgicos, 68 
Quinta do Álamo Seixal - 2840267
+351 216 051 936 / +351 926 711 401

Bélgica
Rue Luther 13 - 1000 | Bruxelles
+32 46096-2896 
+32 46096-2893

Itália 

Missão Sardenha
09045 Quartu S. Elena (CA)
Via Pitz’e Serra, n.33
+39 070 285393

Missão Roma
+39 328 697 8306

Polônia
Casa de Formação São João 
Paulo II (Discipulado 
e Noviciado)
Ul.Kruszwicka 21c, 71-043 
Szczecin-Polsk 
+48 91 483 47 58 /+48 789 256938

Venezuela
Urbanización Villa Alianza 3, 
casa 13 | Puerto Ordaz 
Edo. Bolivar 
+58 424960 6971 
+58 414094-1273

Moçambique
Rua Massaca II (próximo à 
Casa do Gaiato), Quarteirão 03 
Samora Machel 
Distrito de Boane - Maputo
+258 84 251 1728 / +258 82 156 239

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

Contatos 

63



64 


