
2
0
2
2

RELATORIO
de Atividades

https://misericordia.com.br/


IN
D

IC
E

Onde estamos...............................................................................................................Onde estamos...............................................................................................................

Mensagem dos Fundadores.........................................................................................Mensagem dos Fundadores.........................................................................................

Principais resultados ....................................................................................................Principais resultados ....................................................................................................

Mensagem do Presidente ............................................................................................Mensagem do Presidente ............................................................................................

A Aliança no Brasil .......................................................................................................A Aliança no Brasil .......................................................................................................

A Aliança no Mundo......................................................................................................A Aliança no Mundo......................................................................................................

Sustentabilidade...........................................................................................................Sustentabilidade...........................................................................................................

Voluntariado..................................................................................................................Voluntariado..................................................................................................................

Como colaborar............................................................................................................Como colaborar............................................................................................................

Gestão Administrativa e Financeira ...........................................................................Gestão Administrativa e Financeira ...........................................................................

Parceiros.........................................................................................................................Parceiros.........................................................................................................................

Contatos e endereços...................................................................................................Contatos e endereços...................................................................................................

0404
0606
0707
1010
1111
4343
5252
5454
5555
5858
6060
6262

Relatório de Atividade 2021 – 2022

Depois de um 2020 cheio de incertezas, desafios e intenso 
trabalho, em 2021, o Senhor permitiu que a Aliança de 
Misericórdia colhesse muitos frutos diante do abandono à 
Sua infinita providência. 

Gratidão e admiração pela tamanha bondade e maravilhas 
que Ele realiza por meio deste Carisma. 

Além de comemorar 21 anos de fundação, a Aliança de Misericórdia celebrou também a 
aprovação definitiva de seus Estatutos e Constituições pela Arquidiocese de São Paulo.

Este relatório traz esperança, vida, alegria e mostra como todo trabalho, por meio da 
doação e generosidade de cada membro, foi capaz de transformar tantas vidas.

Conheça ainda mais as evangelizações, fraternidades, projetos, missões e se emocione 
com os testemunhos de quem recebeu ajuda e de quem se doou para que vidas fossem 
transformadas. 

Com alegria e gratidão a Deus, é apresentado o relatório 2021/2022.

Boa leitura!
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A Aliança de Misericórdia está presente em 34 cidades do Brasil e em outros 7 países (Portugal, 
Itália, Polônia, Bélgica, Venezuela, República Dominicana e Moçambique).

Por seu carisma, o Movimento é chamado a ser aliança e ponte de misericórdia entre pobres e 
ricos; centro e periferia; pequenos e grandes; igreja e igreja; dimensão carismática e libertadora; 
ação evangelizadora e de promoção humana; vida de oração e de ação; povos e povos, até os 
confins do mundo.

O corpo desse Movimento é formado por diferentes elos, sendo missionários, leigos, amigos, 
parceiros, colaboradores e voluntários, pessoas que disponibilizam parte de seu tempo e 
viabilizam meios para que tantas histórias sejam transformadas. 

A força do alcance desse carisma, que está presente em tantos locais, só é possível pelo SIM de 
cada um, que dentro de sua realidade, escolhe viver o caminho da misericórdia e disseminar esse 
Amor por todos os lugares. 

VENEZUELA

BRASIL

PORTUGUAL

ITÁLIA

BÉLGICA POLÔNIA

REPÚBLICA
DOMINICANA

MOÇAMBIQUE

Essa versão conta com 
botões interativos. 

Click nós países para ir 
rapidamente a página que 

deseja.
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PRINCIPAIS RESULTADOS

02
Núcleos de 

Convivência 

21.276 
atendidos

05
Casas de 
Acolhida 

04
Casas de 
Triagem 

03
CEIs 04

Casas 
Lares 

04
CCAs 

01
SASF

328
acolhidos

596
acolhidos

305
crianças atendidas

58
crianças e 

adolescentes 
acolhidos

618
crianças e 

adolescentes 
atendidos

1.213 
famílias 

atendidas

A Aliança de Misericórdia 
esteve presente em: 

A presença dos leigos é de extrema 
importância para a Aliança, sendo:  

cidades do Brasil fraternidades membros da Comunidade de Aliança amigos

Desenvolveu 
atividades 
religiosas e sociais 
em mais outros Em 2021, apesar de todos os obstáculos, realizou:     

Manteve ativo os projetos sociais e educacionais em 
todos os lugares em que está alcançando números 
expressivos, como o atendimento de:

Um dos princípios da Aliança de Misericórdia é que ninguém nunca encontre as “portas fechadas”, que 
todos sejam acolhidos em suas necessidades materiais e espirituais. Esses números refletem essa acolhida. 

Projetos Sociais Brasil :Projetos Sociais Brasil :

1.532 
adultos acolhidos 

BÉLGICABÉLGICA

1.200
famílias atendidas 

ITÁLIAITÁLIA

130
crianças atendidas 

VENEZUELA VENEZUELA 

365
crianças e mães atendidas 

MOÇAMBIQUEMOÇAMBIQUE

Projetos Sociais Internacionais: Projetos Sociais Internacionais: 

participantes

1.3991.399 5 mil5 mil20 mil20 mil
Missionários

3434 3030289 289 
contando com

16.057 16.057 77 27.621  27.621  1.094.529 1.094.529 796.005 796.005 
ações evangelizadoraspaíses (entre crianças, 

adultos e idosos)
Entre  alimentos, refeições e 

cestas básicas ao longo do ano.
pessoas em 

todo o mundo

alcançando

FUNDADORES
MENSAGEM                               DOS

Há pouco tempo nos perguntaram “como 
nasceu a ideia” da “Cidade da Misericórdia” 
(Cidade Rahamim). Logo entendemos que 
nasceu da mesma forma que nasceu a Aliança 
de Misericórdia, como fruto da mesma planta, 
expressão da mesma vida.

A Aliança, assim como a “Cidade Rahamim”, 
não nasceu de uma “ideia”. Nasceu de um 
“encontro”, um encontro vivo com o Senhor, 
na Sua Palavra, com os irmãos de rua, aos quais 
Ele quis configurar-se:  “tudo o que fizerem a um 
destes pequeninos a Mim o fizeram” (Mt 25,40).

Desde o início, não queríamos ficar indiferentes 
perante o sofrimento dos pobres, dos 
abandonados, dos excluídos. Queríamos que 
a nossa vida não passasse em vão e fizesse “a 
diferença” na vida daqueles que o Senhor nos 
faria encontrar e nos confiou.

Todo o restante é consequência destes 
encontros! Ficou marcado o encontro com 
aquela criança de rua que nos disse: “Tio, tira 
eu desta vida que estou levando!”.

Nestes “encontros”, o Senhor se manifestou e 
nos revelou que não podíamos guardar para nós 
a vida e os dons que recebemos. 

É bonito viver a vida como uma “aventura” e 
no seguimento do Ressuscitado que nos leva 
onde nós nunca teríamos ido e que sempre nos 
surpreende!

Tudo o que aqui está relatado – as inúmeras 
missões deste ano, a aprovação definitiva dos 
Estatutos pelo nosso Cardeal Arcebispo Dom 
Odilo Pedro Scherer, os números dos projetos 
sociais que, apesar da pandemia, pudemos 

levar em frente, a “Cidade Rahamim” que 
poderá acolher até 2.000 irmãos sem casa, 
este novo projeto de ecologia integral na linha 
da “Laudato Si”, do Papa Francisco...  e tudo 
o quanto mais o Senhor suscitará, é fruto de 
“encontros”. Encontros com pobres, com ricos, 
com gente comum ... pessoas que acolheram 
a Palavra de Deus e descobriram que “somos 
família”, que todos somos irmãos e, por isso, 
responsáveis uns pelos outros, movidos pelo 
Amor de Cristo que nos impulsiona a dar a vida 
pelos irmãos.

Desejamos de coração que, lendo estas páginas, 
tenhamos a certeza de que os pobres não se 
contam, os pobres se acolhem, se abraçam, se 
amam.

Desejamos que, ao ler estas páginas, cada um 
de nós seja alcançado por uma Palavra viva, 
feita vida, feita história, uma Palavra que nos 
inflama, nos alegra e nos inquieta!

“Quando as Tuas Palavras vieram ao meu 
encontro, eu as devorei com avidez. Tua Palavra 
era festa e alegria para o meu coração...” 
(Jr 15,16).

Obrigado por ter-se “deixado encontrar” pelo 
Senhor e por ser parte deste sonho de Deus. 
Tudo isso não seria possível sem você!

O Senhor o abençoe e o guarde, faça resplan-
decer a Sua face sobre você e lhe dê a Sua Paz! 

Com imensa gratidão, 

Pe Antonello e Pe. João Henrique
Fundadores da Aliança de Misericórdia
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Aprovação Definitiva do Estatuto ReligiosoAprovação Definitiva do Estatuto Religioso

No dia 14 de setembro, com grande alegria, a Aliança recebe essa aprovação. “Depois destes anos 

de espera e árduo trabalho, dedicação e oração, recebemos das mãos do Exmo. Sr. Cardeal Dom 

Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, a aprovação definitiva dos Estatutos 

e Constituições da Associação Privada de Fiéis Aliança de Misericórdia. Nosso coração se alegra e 
exulta em ação de graças ao Senhor. Não se trata apenas de um reconhecimento das regras que 
regulam a nossa vida, mas de um selo da Igreja que confirma nossa vida, nosso carisma e nossa 

missão” (Pe. Custódio) 

Ordenação DiaconalOrdenação Diaconal

No dia 11 dezembro, foi celebrada a ordenação diaconal de três missionários do Movimento. Acon-
teceu no Rio de Janeiro, sendo presidida pelo Cardeal Dom Orani. Os missionários Júlio Neto e 
Denilson Dulianel foram ordenados diáconos permanentes e Ênio José foi ordenado diácono tran-
sitório, pois se prepara para o presbiterato. Essas vidas à serviço da igreja trazem muita alegria e 
força para o carisma da misericórdia. 

Missão 20+1Missão 20+1

Missa dos Estatutos

Ordenação Diaconal

Missão 20+1

Ação Covid

Missão 20+1Missão 20+1

Entre os dias 5 e 25 de julho, aconteceu a Missão 

20+1 em 36 cidades do Brasil e em mais dois 

países: República Dominicana e Moçambique. 

Os missionários foram enviados às diversas 

cidades onde a Aliança está presente, somando 

forças aos grupos locais nas evangelizações. 

Foram dias intensos de experiências maravilhosas 

do amor de Deus para tantas pessoas e famílias, 

um marco para todo Movimento nesse ano. 

Ação CovidAção Covid

Com o apoio de diversos parceiros e doações 

destinadas especificamente para os trabalhos 

desenvolvidos com as pessoas em situação de 

rua e vulnerabilidade social, essa ação resultou 

em mais de 100.000 refeições e mais de 10.000 

cestas básicas distribuídas, além das doações 

de máscaras, álcool em gel, cobertores, roupas, 

produtos de higiene pessoal e limpeza e 

reformas de moradias em situação de risco. Nas 

missões de rua, aproximadamente 300 pessoas 

deixaram as ruas para voltarem às suas casas 

ou irem para as casas de acolhida. Essa 

ação, movida pela pandemia, resultou no 

ganho do prêmio Selo de Direitos Humanos.

PrêmiosPrêmios

Neste ano, a Aliança recebeu três importantes 
reconhecimentos: o Selo Doar, que garante 
padrões verificáveis de qualidade na gestão e 
na transparência; o Selo de Diretos Humanos, 
em reconhecimento às ações realizadas 
com a população em situação de rua e/ou 
vulnerabilidade social e, pela quarta vez 
consecutiva, foi reconhecida como uma das 
100 Melhores ONGs do Brasil, cuja premiação 
oficial aconteceu no dia 9 de dezembro pelo 
canal Futura, no Youtube.
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BRASIL
ALIANÇA NO

Em 2021, a Aliança completou 21 anos de existência e esteve presente em 
34 cidades de seis estados do Brasil. Dessas, 15 cidades contaram com 
a presença dos missionários que, vivendo em Fraternidades e movidos 
pelo Carisma, se moldam à realidade dos locais em que estão presentes, 
realizando ações evangelizadoras e sociais, configurando-se como um 
verdadeiro apoio nessas localidades.

A Aliança de Misericórdia permaneceu resgatando a dignidade humana, 
por meio de seus diversos projetos sociais localizados em regiões de maior 
vulnerabilidade, atendendo o público da infância à velhice. Foi um ano 
marcado por grande mobilização e o trabalho social só foi possível pelo 
apoio de diversos parceiros. 

Com o retorno gradual das atividades presenciais, as equipes dos projetos 
adotaram protocolos sanitários a fim de receberem a todos de forma segura. 

Mais uma vez, os colaboradores, voluntários, missionários e Amigos 
trabalharam juntos com o foco na missão de estarem conectados com os 
que mais precisam.
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PRESIDENTE
MENSAGEM                               DO

Neste ano, a Aliança de Misericórdia completou 
22 anos de sua fundação. Atualmente, o movi-
mento está presente em 34 cidades brasileiras 
e em 7 países, além do Brasil: Bélgica, Itália, Mo-
çambique, Polônia, Portugal, República Domini-
cana e Venezuela. 

Cerca de 10 mil membros espalhados pelo 
mundo partilham do nosso carisma com o 
desejo de “testemunhar o amor misericordioso 
do Pai que transforma os pecadores em santos e 
testemunhas da sua Misericórdia”. Procuramos 
trabalhar arduamente na evangelização e na 
promoção da caridade, como duas faces de uma 
só moeda, com uma dedicação especial aos 
mais pobres, principalmente os moradores de 
rua.

Além dos países onde o Movimento já criou ra-
ízes, temos irmãos que compartilham da nossa 
espiritualidade e evangelização na Bielorrússia, 
Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Ir-
landa, Ruanda, Suíça e Taiwan. 

A qualidade e excelência do nosso trabalho, 
além do compromisso da transparência na go-
vernabilidade e na aplicação dos recursos rece-
bidos, já nos renderem inúmeros prêmios. Entre 
eles, recebemos por quatro anos consecutivos 
o prêmio 100 Melhores ONG’s do Brasil e o Cer-
tificado de Gestão e Transparência do Instituto 
Doar.

No ano passado, o Exmo. Sr. Cardeal Dom Odi-
lo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de 
São Paulo, nos concedeu a aprovação definitiva 
dos nossos Estatutos e Constituições como As-
sociação Privada de Fiéis da Igreja Católica, um 
grande reconhecimento para todo o trabalho 
realizado pela Aliança de Misericórdia no Brasil 
e no mundo.

Como retribuiremos ao Senhor, todo o bem 
que nos fez? (cf. Sl 116,12). Tomei a liberdade 
de colocar este verso do salmo no plural. Fiz 
isso porque acredito que este sentimento de 
profunda gratidão a Deus não é só meu, mas um 
sentimento de todos os membros e parceiros da 
Aliança de Misericórdia. 

Nosso coração se alegra e exulta em ação de 
graças ao Senhor que nos permitiu chegar 
até aqui. A aprovação definitiva dos nossos 
Estatutos e Constituições é um selo que confirma 
nossa vida, nosso carisma e nossa missão, com 
o desejo imenso de continuarmos sendo “uma 
expressão viva do amor misericordioso, que 
brota do coração do nosso Deus através da 
sua Igreja, para com os mais pobres material e 
espiritualmente”. 

De coração, queremos agradecer a todos os que 
contribuem diariamente para a edificação desta 
Obra, construindo uma verdadeira Aliança de 
Misericórdia para toda a humanidade.

Deus os abençoe.Deus os abençoe.

Pe. Rodrigo Custódio A. Ramos
Presidente da Aliança de Misericórdia

Nosso coração se alegra e exulta 
em ação de graças ao Senhor que 
nos permitiu chegar até aqui.
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Em 2021, a Casa de Formação Imaculada do Espírito Santo (IES) recebeu 30 jovens, de várias regiões 
do Brasil, para o primeiro ano de formação, chamado Discipulado. Permaneceram com 19 para o 
segundo ano (o Apostolado), e 17 jovens foram para o terceiro ano de formação (o Noviciado), 
sendo estes últimos direcionados às fraternidades dentro do seguinte chamado:  9 ao celibato 
e 8 para o matrimônio. Esse ano, ainda com resquícios da pandemia causada pela COVID-19, as 
atividades de evangelização foram reduzidas e restritas. Porém, conseguiram alcançar com êxito 
a formação dos jovens vocacionados. “Percebemos que os jovens que se propuseram a realizar esse 
ano de formação chegaram com muito ânimo, muita vida”, disse a missionária e formadora Marina 
Helena. 

Ao longo do ano, realizaram missões de evangelização em São Paulo, em São José dos Campos e 
em Fartura. No primeiro semestre, passaram três dias na rua, fazendo uma imersão na realidade 
das pessoas em situação de rua e no Carisma. Inclusive, algumas pessoas, após esse tempo 
de convivência com os missionários, escolheram sair das ruas e ir para as casas de acolhida e 
recuperação, trilhando seu caminho para um novo recomeço.

No segundo semestre, participaram da missão 20+1, quando reformaram um barraco no bairro 
do Arvão, de uma moradora que reside com suas quatro filhas. A casa era extremamente precária 
e os missionários, com ajuda de voluntários e parceiros amigos, reestruturaram o espaço, 
proporcionando uma melhor condição de vida e dignidade a essa família, vivendo na prática a 
missão a que são chamados. 

Nasceu com o objetivo de ser um centro de irradiação do Carisma da misericórdia em âmbito 
territorial, nacional e internacional, permitindo que se realize missas, retiros, palestras, cursos 
e shows, com alcance presencial e à distância (transmissão On-line). Compõe o Centro de 
Evangelização: a Tenda da Misericórdia, Salão São Miguel, Salão Maria Paola, Capela IES e 
alojamentos, tendo estrutura e capacidade para acolher até mil pessoas em eventos de um 
dia. Além do trabalho de evangelização com os encontros religiosos, também ali aconteceu um 
importante trabalho caritativo com as pessoas da região, atendendo 80 famílias por meio da 
doação de alimentos, roupas e mobílias. 

Em parceria com o CREAS de Perus, disponibilizou o espaço para banho e almoço para pessoas em 
situação de rua da região. Neste ano de 2021, arrecadou brinquedos para as crianças no Dia das 
Crianças e no Natal conseguiu doação de chester para ceia de algumas famílias necessitadas.

1212
3434
3636
3838
4040
4242

INDICE
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Minas Gerais.................................................................Minas Gerais.................................................................
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Ceará.............................................................................Ceará.............................................................................

Amazonas.....................................................................Amazonas.....................................................................

Paraná...........................................................................Paraná...........................................................................

O estado de São Paulo é o local onde a Aliança nasceu no Brasil 
e, por isso, com maior concentração de suas ações sociais e de 
evangelização.

Apesar de todos os desafios impostos pela pandemia, as 
atividades prosseguiram e o trabalho chegou a diversas 
localidades do estado por meio de evangelizações e projetos 
sociais, alcançando milhares de vidas que tiveram o amparo 
que necessitavam, seja para darem início a uma nova 
trajetória, seja para suprir uma necessidade material ou até 
mesmo receberem uma palavra de incentivo para seguirem 
em frente. 

Presença de Presença de pessoas nos eventos em 2021.pessoas nos eventos em 2021.7.219 

CASA DE FORMAÇÃO IMACUL ADA 
DO ESPÍRITO SANTO (IES)

CENTRO DE EVANGELIZAÇÃO 

Click nós países para 
ir rapidamente a 

página que deseja. 13
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O Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio - Centro Maria 
Paola, atua no bairro do Jaraguá, por meio de visitas domiciliares, na prevenção de rompimentos 
de vínculos familiares. O ano de 2021 foi muito desafiador, pois a realidade das mais de 1.200 
famílias atendidas era de muita perda: perda de familiares, de vizinhos, de esperança, trazendo um 
sentimento de desamparo geral... e buscaram no SASF o apoio para tudo o que precisavam. 

Cada retirada de cesta básica se traduzia num importante momento de acolhimento, de atenção, 
de um sorriso que devolvia à pessoa força para seguir caminhando. É perceptível como os usuários 
sentem que podem contar com o serviço. 

Para além das ações pontuais de entrega de cestas básicas, gás, kits de higiene pessoal e materiais 
de limpeza, o SASF seguiu inovando nas atividades online, ofertando cursos e formações por 
aplicativos, redes sociais e semipresenciais, impactando positivamente a população.

A Capela São Marcos existe no terreno da Casa 
de Formação, no Sítio Botuquara, desde o ano 
de 2004, erguida pelos moradores do entorno. 

No início de 2021, a Aliança retomou as ativi-
dades sociais e intensificou as atividades reli-
giosas neste local. Foram distribuídas cestas 
básicas, realizaram bazares e iniciou-se a cate-
quese para crianças e adultos, bem como alfa-
betização para o mesmo público. Esse espaço 
foi aprovado para executar o programa Famílias 
Fortes em parceira com Secretaria Nacional da 
Família. O trabalho na Capela São Marcos cres-
ceu ao longo do ano e tem o intuito de ampliar 
ainda mais suas ações, pois carrega sonhos e 
lindos planos para essa comunidade.

“Estamos criando vínculos com a comunidade lo-
cal, conseguindo acompanhar espiritualmente e 
materialmente as pessoas, unindo a fé e a ação 
social. Sentimento de gratidão a Deus e de que 
estamos no caminho certo, como dizem os da-
dos do ano” (Diácono Denilson, missionário da 
Aliança de Misericórdia).

O Arvão é um bairro vizinho à Casa de Formação Imaculada do Espírito Santo, lugar com pouca 
estrutura, sem regularização fundiária e com moradias precárias, ou seja, uma região muito 
vulnerável, de extrema pobreza e sem saneamento básico. O bairro ficou conhecido pelos 
missionários, que com ajuda de voluntários, realizaram evangelizações e ações sociais ao longo 
do ano de 2021, quando ocorreu a celebração da primeira missa no bairro. Além de encontros de 
espiritualidade, também promoveram a entrega de cestas básicas, brinquedos e roupas para as 
crianças, além de reformarem a casa da Verônica, uma moradora do bairro.

“Foram seis semanas de trabalho intenso para a reforma do barraco, praticamente construímos 
um barraco novo. A Providência foi bem generosa, vivemos uma experiência muito forte e, além da 
reforma, começamos a acompanhar a família mais de perto e Verônica, que junto com seus filhos 
estão fazendo um caminho conosco, nos disse que a obra que realizamos no barraco dela Deus está 
fazendo em seu coração”, contou o Padre Danilo Rasera.

BAIRRO DO ARVÃO

30t

160 

Alimentos distribuídos

Famílias assitidas

30Paticipantes do Curso de Batismo

21Participantes da Catequese

04Casais que realizaram
Curso de Noivos

Atividades coletivas e individuais

Cestas básicas

12.425
3.154
1.213

308
267

87

Famílias atendidas ao longo do ano

Encaminhamentos

Oficinas

Capacitação dos funcionários

 CAPEL A SÃO MARCOS SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA 
SASF MARIA PAOL A 
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A Vila Cuore, espaço de transformação de vidas por meio da educação, da convivência social, 
cultural e esportiva, ganhou neste ano novos desafios que trouxeram lindos frutos. 

CCA VIL A CUORE

O CCA Vila Cuore completou um ano atendendo 120 crianças e adolescentes, assim como suas 
famílias, na região do Parque de Taipas. 

O serviço nasceu durante um difícil ano de pandemia, com muitas restrições, mas que veio em 
resposta à necessidade do próximo, resposta que a Aliança sempre busca dar para sociedade e 
para os que mais precisam.

Durante todo o ano de 2021, o atendimento foi parcialmente presencial, atendendo às exigências 
sanitárias, porém, nunca deixou que uma criança ficasse sem a oportunidade de aprender e 
nenhuma família deixou de receber alimento. Mensalmente, aconteceu a entrega de cestas básicas 
e os atendidos receberam kits pedagógicos e vídeos explicativos para desenvolvimento das 
atividades em casa. 

VIL A CUORE E CCA VIL A CUORE REFORÇO ESCOL AR

No mês de outubro, deu-se início o atendimento a mais 50 crianças, de 6 a 13 anos, por meio 
de reforço escolar com aulas de Português, Matemática e desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais, além do apoio às suas famílias que recebem cesta básica e um vale para garantir 
acesso à alimentação. Esta importante ação se deu graças à parceria com o Instituto Comolatti, 
que nasce com foco na Educação.

GASTRONOMIA

Sem poder retomar os cursos presenciais, a área de gastronomia da Vila Cuore colocou foco na 
produção dos Biscoitos ALLEA, fortalecendo assim um produto que já é sucesso no mercado e 
aprovado por todos os consumidores. As principais vendas aconteceram na Páscoa e Natal, além 
de pedidos de clientes e encomendas realizadas por meio do perfil no Instagram, @alleacucina. 

Essas ações só foram possíveis pela força do grupo de voluntárias que levam esse trabalho em 
frente. 

A marca ALLEA carrega um valor agregado muito grande, é um produto de muita qualidade e alto 
valor social, por isso, a marca está se consolidando no mercado e tem alcançado parcerias de 
sucesso que visam a sustentabilidade da Aliança.

“As aulas estão me ajudan-
do muito, minha família está 
sendo alimentada. Meu sonho 
é ser médico e estou tendo a 
oportunidade, por meio do re-
forço escolar, de lutar pelo meu 
sonho.” 

Pedro, de 13 anos diz:

33.708Refeições servidas

126Crianças atendidas

Atividades coletivas e individuais 58

10Atividades junto às famílias

Capacitação de funcionários 15
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CCA SÃO PADRE PIO 

O Centro para Criança e Adolescentes Padre Pio possui a capacidade de atendimento de 180 
crianças e adolescentes, de 06 a 14 anos e 11 meses no contraturno escolar.

Em 2021, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, a equipe conseguiu garantir que os 
atendidos e suas famílias encontrassem apoio neste momento difícil.

Em parceria com o Instituto Fazendo Acontecer, foram realizadas oficinas lúdicas sobre 
sustentabilidade e empreendedorismo. O CCA participou também do projeto “Ler é Presente”, em 
parceria com o Instituto Avisa Lá, com contação de histórias para a turma mirim (crianças de 06 a 
09 anos). Além do envio de atividades para os atendidos que estavam no formato online.

“Tenho uma filha pré-adolescente que está desde os sete anos de idade no CCA. Gosto muito porque as 
educadoras e as pessoas que trabalham se preocupam com as crianças, ajudam no desenvolvimento 
delas, ela gosta muito dos amigos e das atividades. Muito obrigada família CCA por se dedicarem às 
nossas crianças.”

Relato Maria José Moreira de Sousa, mãe de uma aluna:

A maioria dos acolhidos nas Casas Lares são adolescentes com pouquíssimas chances de reinserção 
familiar, porém, por meio do trabalho realizado nesse ano, puderam sentir-se muito amados e que 
moram num lar acolhedor.

Lá, estes jovens são encaminhados para programas de primeiro emprego, dos quais 46 foram 
inseridos no mercado de trabalho, tendo a oportunidade de sonhar com seu futuro. Foram inseridos 
também em cursos de formação profissional, visando sua autonomia e a garantia de direitos.

São crianças e adolescentes que muitas vezes não sabem como se configura uma convivência 
familiar. Muitos deles, em vez de serem cuidados, cuidaram de seus familiares ou são negligenciados. 
As Casas Lares proporcionam a eles esse cuidado e, aos poucos, vão entendendo como é pertencer 
a uma família. 

Atendidos ao 
longo do ano

62658

Atividades
de atendimento 
junto às famílias

Encaminhamento 
de saúde

1004 46 5

Encaminhamentos 
ao mercado de 

trabalho

Reintegrações 
familiares

Moradias 
autônomas

2

“Nesse ano, tivemos a graça de que oito adolescentes sentiram o desejo de serem batizados 
e professarem sua fé e ainda três crianças, com a presença de sua mãe, que vive um caminho 
de restauração em uma de nossas Casas de Acolhida, também receberam o sacramento, 
totalizando 11 pessoas. Um desses adolescentes, quando veio morar conosco, chegou 
muito arredio, se dizendo ateu e sem perspectivas de vida futura, ele não aceitava a equipe. 
Era difícil lidar com ele. Então, os profissionais pensaram diferente, criaram estratégias 
humanizadas, acolhedoras e ações para que ele sentisse que acreditavam nele e em seu 
futuro. Por meio de muito cuidado, diálogos, demonstrações de afeto, aos poucos esse 
adolescente foi mudando, foi deixando ser cuidado e começou a demonstrar afeto pelas 
pessoas e escolheu ser batizado.”

Daniel Mendonça e Kamila Castro, coordenadores das Casas Lares contam:

TOTAL CASAS LARES
CCA PADRE PIO

Refeições 37.212

Atendidos 206
78Atividades espirituais

72Encaminhamento

33Atividades com as famílias

Atividades 213

13Capacitação dos funcionários

CASAS L ARES

1918
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4.463222374 14

“Em um dia de frio recebemos um bebê, estava mal agasalhado e necessitando de cuidados. Apoiamos 
a mãe, arrecadamos roupas, produtos de higiene para uma ajuda inicial. Nos primeiros dias, o bebê 
tinha um olhar fixo, poucas expressões de alegria, mas aos poucos o nosso pequeno passou a sorrir, 
fazer gestos, balbuciar e sinalizar para as professoras, pois sentia-se acolhido, cuidado e inserido no 
nosso meio.”

Relato Jaqueline, gerente do CEI Misericórdia II:

O Centro de Educação Infantil Misericórdia 
II atende 74 crianças de 0 a 3 anos. Com o 
retorno gradual do atendimento presencial, 
a equipe garantiu a implantação e execução 
dos protocolos sanitários. 

As turmas dos berçários tiveram propos-
tas pedagógicas que remeteram à ideia de 
descoberta, a brincadeira e os cuidados 
pertinentes a faixa etária e para as crianças 
maiores, o brincar, o contexto investigativo, 
a leitura, artes e projetos.

Para o atendimento remoto, foram envia-
das propostas semanais contendo músicas, 
histórias, brincadeiras que pudessem ser 
realizadas com suas famílias, além do con-
tato telefônico mensal da professora com 
as crianças da turma, como alternativa para 
manter os vínculos entre a família e o CEI.

Foram realizadas várias ações sociais como 
a entrega de cestas básicas para as famílias 
e para a comunidade do entorno, garantin-
do apoio neste momento de necessidade.

Uma grande conquista neste ano foi a par-
ceria com a Fundação Abrinq e o Instituto 

Cyrela por meio do projeto “Creche para Todas as Crianças”, que forneceu apoio financeiro para 
realização de reformas, adequações no espaço, aquisição de materiais e capacitação dos profissio-
nais.

CEI MISERICÓRDIA I I 
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CEI MISERICÓRDIA I 

O Centro de Educação Infantil Misericórdia 
I atende 130 crianças de 0 a 3 anos, no 
período integral. Após a retomada gradual 
do atendimento, a maioria das crianças 
retornaram para o atendimento presencial 
e as demais optaram por permanecer no 
atendimento remoto. 

Foram realizados formações, estudos e 
implantações dos protocolos sanitários 
para recebê-las de forma segura. 

As propostas diárias garantiram que as 
crianças que aprendessem em situações 
nas quais desempenhavam um papel ativo 
em ambientes que as convidam a vivenciar 
desafios e para sentirem-se provocadas a 
resolvê-los, nas quais possavam a construir 
significados sobre si e os outros. O brincar, 
o contexto investigativo, a leitura, artes 
e projetos foram algumas das propostas 
desenvolvidas.

Para o atendimento remoto, foram 
planejadas diferentes propostas que 
pudessem ser realizadas com suas famílias 
e ao mesmo tempo que garantisse o vínculo 
que existente entre professores, crianças e 
famílias.

Neste período utilizamos as ferramentas remotas como Whatzapp e Mett, para manter o contato 
com as famílias e acompanhar as necessidades que muitos relatavam como: falta de alimentos, 
desemprego, doenças e a partir disso, realizamos várias ações sociais com entrega de cestas 
básicas e produtos de higiene para cada uma delas. 

“Gostaríamos de agradecer do fundo do coração a doação das cestas de alimentos e produtos 
higiênicos. Que Deus abençoe grandemente todos os envolvidos nessa linda corrente do bem. Faltam 
palavras para expressar tamanha bondade, mais uma vez muito obrigado.”

Família de uma das crianças atendidas:

CEI MISERICÓRDIA I CEI MISERICÓRDIA II

Capacitação
de funcionários

Refeições Atividades com 
famílias

Atividades com atendidos Atendidos

11.238 25 17 29 131
Capacitação

de funcionários
Atendidos Atividades com 

as famílias
Atividades com atendidos Refeições
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CCA SÃO DOMINGOS SÁVIO

O projeto Centro para Crianças e Adolescentes 
São Domingos Sávio, fica localizado dentro da 
Comunidade do Moinho e atende 120 crianças 
e adolescentes de 6 a 14 anos, no contraturno 
escolar.

Apesar dos desafios dos dois últimos anos, o 
CCA não parou, atualizou seu plano pedagógico, 
implantou novos projetos, além das propostas 
de leitura, rodas de conversas, reforço escolar, 
atividades nas férias e retorno dos passeios.

Deu início a um sonho antigo dos fundadores da 
Aliança, o de ter uma escola de ensino regular 
e, por meio de uma parceria com a Escola 
Maria Rainha do Amor, foi implantada uma 

sala descentralizada do Ensino Fundamental I, 
podendo atender 16 crianças na turma do 1º 
ano. 

Deu início ao projeto “Escola de Pais”, atenden-
do 40 pais e mães, com auxílio de um terapeuta, 
trabalhando a infância, os traumas, perdão e re-
começo, contribuindo para um melhor relacio-
namento e cuidado com os filhos 

Realizou novas parcerias, dentre elas, 
destacamos o Instituto Levy Salomão, que 
ajudará na manutenção do projeto ao longo de 
2022. Além da renovação da parceria junto ao 
CONDECA, e a aprovação nos novos editais do 
CONDECA e FUMCAD.
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A Favela do Moinho é uma das maiores favelas na região central de São Paulo, existe há mais 
de três décadas, resistiu a dois incêndios e abriga 1.200 famílias, mais de 5.000 pessoas. Neste 
local, a maioria das moradias são improvisadas, sem nenhum planejamento urbano. 

Durante o segundo incêndio, o fogo que tomava conta dos barracos foi contido pela capela 
da Aliança de Misericórdia, instalada na comunidade desde 2004, devido a essa ser, na época, 
o único edifício de alvenaria do Moinho. Após esse fato, os moradores que se encontram em 
vulnerabilidade, estreitaram ainda mais os laços com a Aliança. Atualmente, o local abriga dois 
projetos: CCA São Domingos Sávio e CEI São Miguel.

O Centro de Educação Infantil São Miguel, projeto da Aliança voltado à primeira infância, 
fica localizado no centro de São Paulo, atendendo 100 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, 
moradoras da comunidade do Moinho, cortiços e ocupações da região.

Já em fevereiro, retomou o atendimento presencial de forma escalonada, alcançando 100% 
presencial em agosto.

Durante esse período, a equipe realizou estudos e capacitações, que refletiram em inovações 
no plano pedagógico, desenvolvendo vários projetos e novas estratégias para ensinar. Por 
meio desses novos aprendizados, as crianças e toda a equipe vivenciaram enriquecedoras 
experiências. 

O CEI também deu início ao projeto “Escola de Pais”, atendendo 40 pais, com acompanhamento 
de um terapeuta, trabalhando a infância, os traumas, perdão e recomeço, contribuindo para 
um melhor relacionamento e cuidado com os filhos. 

O projeto renovou sua parceria junto ao CONDECA e ao ICSHG para execução por mais 12 
meses, duas grandes parcerias que fazem o projeto acontecer!

100
Atendidos

9
Atividades

22
Atividades junto 
com as famílias

3
Encaminhamento

10
Capacitação 

de
funcionários

80.405
Refeições 
servidas

Capacitação dos funcionários

30.636

11

Refeições Atividades com 
as famílias

58

Atendidos

67 56

Encaminhamentos

126

Atividades 
espirituais

CEI SÃO MIGUEL

CEI SÃO MIGUEL 

MOINHO
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CASA RESTAUR A- ME  

A Casa Restaura-me busca acolher e resgatar a dignidade de cada “filho da Aliança”, 
transformando a vida destes atendidos, vivenciando assim o verdadeiro milagre de Deus em 
suas vidas.

Uma das experiências marcantes desse ano foi a reinserção de uma pessoa que se encontrava 
em situação de rua e, encaminhada pela Casa Restaura-me para uma Casa de Acolhida, 
terminou seu caminho de recuperação, tendo a alegria de retornar à sua família de origem, 
que há 17 anos não tinha contato.

No ano de 2021, destacou-se também o retiro onde 46 pessoas em situação de rua participaram. 

Foram momentos profundos e marcantes na vida de cada um, e como fruto desse retiro, 25 
pessoas saíram das ruas e duas voltaram para suas famílias. Houve também a participação no 
evento “Com Deus tem Jeito”, realizado pela Obra Lumen na Canção Nova, com participação 
de 37 pessoas em situação de rua e após o evento todos ficaram acolhidos para terem suas 
vidas transformadas.

Outra conquista, foi a parceria com uma empresa de consultoria que auxiliou a melhorar a 
comunicação visual e presenteou a Restaura-me com a aquisição de uma rádio para divulgação 
das atividades e entretenimento, além de auxiliar na implantação das moedas sociais, um 
projeto de reeducação financeira para os atendidos. 

O Curso de Eletricista Instalador pôde ser retomado e é uma alegria ver os frutos desta 
iniciativa que traz dignidade e a inclusão destes irmãos ao mercado de trabalho.

RESTAURA-ME

IGREJA NOSSA SENHOR A DA BOA MORTE

Em junho de 2009 foi confiada à Aliança de 
Misericórdia a igreja Nossa Senhora da Boa 
Morte, localizada no centro de São Paulo, 
que tem por uma de suas ações a Adoração 
Eucarística perpétua. 

Em 2021, começou a formação para adoradores 
e a campanha “Deus está à procura de 
Adoradores”, além de acompanhamento mensal 
de formação, atendimento individual e visita 
domiciliar aos fiéis que se propõem a serem 
adoradores. 

Mesmo em meio à pandemia, atendendo 
todos os protocolos sanitários, acontecem as 
atividades de evangelização na igreja como 
missas diárias, confissões, oração das Mil Ave 
Marias, Cenáculo Mariano e oração do Santo 
Rosário. É um solo santo, onde o Senhor tem 
realizado maravilhas , como este fato relatado 
por Pe. Rodrigo Elias, reitor da igreja N. S. Boa 
Morte:

As ações com as pessoas em situação de 
rua são trabalhos que carregam o coração 
e missão da Aliança. É onde essas pessoas 
podem experimentar que fazem parte de uma 
sociedade, sentem-se acolhidas e olhadas como 
seres humanos, e experimentam o quanto são 
preciosos e dignos de uma vida melhor. 

Um dos grandes destaques deste ano foi o JAM 
Missionário (Jornada Aliança de Misericórdia) 
na Cracolândia, em São Paulo, que aconteceu no 

primeiro domingo de cada mês. A partir desta 
ação, mais de 250 pessoas saíram das ruas. 

Por mais um ano, foi realizado o Natal dos 
Pobres, na Praça da Sé, para 1.500 pessoas, com 
a participação de 350 voluntários, quando foi 
ofertado corte de cabelo, barba, atendimento 
de saúde, manicure e a Ceia de Natal. 

Mary de Calcutá, vice-presidente da Aliança de 
Misericórdia, relata como o “Amor não cansa, 
nem descansa”, e que tudo vale para salvar uma 
vida: “Maria Betânia, seis anos na Cracolândia, 
não dava abertura para conversa alguma, foram 
meses de tentativa até que no JAM de setembro 
ela chegou de manhã, não estava sob efeito de 
droga e perguntou aos missionários ‘vocês que-
rem me ajudar, vão me tirar das ruas?’ e no mes-
mo momento encaminharam ela para uma casa 
de recuperação; um tempo depois ela saiu, foi 
para outro local e depois para uma de nossas ca-
sas, onde tem travado essa luta com o desejo de 
se manter longe da vida das ruas, e declara que 
para a Cracolândia não volta, porque lá é o infer-
no e para o inferno ela não quer voltar”. 

“Um casal de Florianópolis me procurou pedin-
do oração, pois se encontravam em situação de 
desespero. Ela, gestante de onze semanas (três 
meses), relatou que o saco gestacional havia ras-
gado e que o coração do bebê não dava sinais de 
batimentos. Na presença de Jesus na Eucaristia, 
rezaram pedindo um milagre de Deus e alcança-
ram essa graça: o saco gestacional da gestante 
se refez e a criança voltou à vida, e depois de seu 
nascimento foi batizada na igreja Nossa Senhora 
da Boa Morte”.

397.9801.224198.990 113
Atendidos Encaminhamentos Atividades Refeições

AÇÃO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 2524
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20.036 
22.063

SÃO ROQUE - CASA DOS ADOR ADORES 

No ano de 2021, a Fraternidade dos Adoradores mudou-se para São Roque e por meio de sete 
missionários, abraçaram a missão de aconselhar, escutar e acompanhar o caminho espiritual de 
diversas pessoas que recorrem a eles, por meio de encontros e retiros promovidos na própria casa, 
ou que participam pelas redes sociais.

Com transmissões online, realizadas na capela da fraternidade, fizeram, diariamente, meditações 
espirituais, terço da misericórdia e mariano diante do Santíssimo Sacramento. Além disso, ao longo 
do ano, foram produzidos mais de 700 vídeos com gravações de homilias e testemunhos dos santos 
da Igreja Católica. 

“Uma mãe nos procurou por causa de sua filha que estava com uma doença rara nos olhos e que aos 
poucos estava perdendo totalmente a visão. Não havendo soluções por parte médica, ela decidiu 
procurar ajuda espiritual em nossa casa. Quando orávamos por ela, Deus mostrava que ‘ela falava 
consigo mesma, interiormente que nunca mais queria ver’, devido a dificuldades vividas, e o seu 
organismo assimilou aquela expressão de uma forma bem concreta e começou a atacar a sua visão. 
Ou seja, realizando a expressão tal como ela foi dita, gerando uma doença. No momento de oração, 
ela entregou a Jesus sua dificuldade do passado, confiando a Ele todo aquele sofrimento. Para 
nossa surpresa, dias depois, retornando ao médico, ela já não tinha mais nenhuma enfermidade. É 
uma grande graça alcançada pela oração e pela experiência com Jesus Misericordioso, que veio ao 
seu encontro reconstruindo a história dessa vida e curando aquilo que muitas vezes são marcas do 
passado da qual queremos apagar.”

Maria Bethânia relata que: 

Total de evangelizados

Pessoas alcançadas através de lives/mídias sociais

Total de Atividades

FRATERNIDADE DOS ADORADORES

8.786

IBIÚNA - CASA DE FORMAÇÃO 
MARIA PAOL A

A Casa de Formação Maria Paola recebe os participantes que estão no 2º ano de formação 
missionária. A fraternidade está localizada na cidade de Ibiúna, no interior do estado de São Paulo, 
desde 2018.

Em 2021, participaram da formação 24 pessoas que mergulharam mais profundamente no Carisma 
da Aliança. Foi um tempo de grande alegria em que presenciaram muitas famílias se aproximando 
novamente da Igreja e dos sacramentos, além de jovens cada dia mais engajados nas evangelizações. 
Além do acompanhamento espiritual, realizam, a cada mês, o atendimento a 20 famílias carentes 
com doações de alimentos.

A missionária Gilmara Maria de Jesus, relata a graça de ser “família”: “Temos ao redor de nossa 
casa um povo muito simples e sedento de Deus. Por vezes, os recebemos para orações. Vivemos 
uma experiência de família com eles, pois sempre estão dispostos a nos ajudar, já que Jesus nos 
dá toda Providência. Durante o período mais crítico da pandemia, nossos amigos se juntaram e 
não nos deixaram faltar nada, seja ajuda com alimentação, medicamentos ou outra necessidade, e 
assim também conseguimos ajudar as famílias mais necessitadas”. 

Total de Evangelizados

Total de Atividades

    1.024
     185

FRATERNIDADE DISCIPULADO II/ SP4 (IBIÚNA/SP)

2726
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A missão de Rio das Pedras viveu uma experiência profunda com a Providência, que cuidou de 
cada necessidade no dia a dia. Quando há a falta, percebemos como que prontamente aquela 
necessidade chega em doação e a abundância é tal que temos a possibilidade de logo partilhar 
com outras casas. 

Neste ano, finalizaram a construção de um escritório, rouparia, almoxarifado e capela, contribuindo 
para maior harmonia da casa e melhor acolhimento para os atendidos.

“um acolhido reincidente chegou à triagem e realizou de fato um caminho de transformação, 
diferente da primeira vez. Ele estava com o coração aberto à oração, a partilhar com os 
missionários, a se reconhecer alcançado pela misericórdia de Deus. Esta mudança a partir do 
interior, refletia na sua forma de agir, de falar e lidar com os outros, a tal ponto que se aproximou 
de um missionário e disse que tinha uma pendência na justiça, e mesmo temeroso queria pagá-la, 
para iniciar verdadeiramente um caminho novo. Mesmo com medo e receio, se entregou livremente, 
com confiança em Deus.”

Lorrane, missionária, relata que: 

284

Refeições

Atividades 
espirituais

Encaminhamentos

Total de 
acolhidos

Atividades individuais 
coletivas

11.432

Atividades de 
laborterapia

6.263

141

45.785

634

Capacitações

18

82
Total de 

atividades

214
Total de 

evangelizados

           TRIAGEM 

As Casas de Triagem são onde acontecem o acolhimento temporário às pessoas adultas (homens 
e mulheres) em situação de rua, risco e vulnerabilidade social e, principalmente, oferecendo um 
atendimento humano, de saúde, social e cultural. No cotidiano, estas pessoas passam os dias 
divididos entre formação espiritual, humana, trabalho e lazer. Terminado esse tempo, geralmente 
de 30 dias, são direcionados para o próximo passo, que é o encaminhamento a uma casa de acolhida 
da Aliança de Misericórdia ou outra instituição. 

No início do ano, a Casa de Triagem Feminina mudou-se para São José dos Campos. Devido 
ainda à pandemia, as acolhidas ficaram a maior parte do tempo em atividades internas, onde os 
missionários conduziram a vida e a rotina das acolhidas como prioridade da missão, fazendo com 
que elas se dedicassem a cuidarem mais de si e aprenderem a cuidar melhor de seus filhos. 

“Somos instrumentos e todo o trabalho é voltado a apresentar o Evangelho e a Palavra de Deus, e 
quando a acolhida se abre a esse amor e se sente filha amada de Deus, o processo flui e consegue 
alcançar o objetivo da recuperação.” 

Maria da Conceição da Cruz, missionária, diz:

Refeições

Atividades de laborterapia

43.085
1.409

677
549

28
15

Atividades individuais/coletivas

Atividades de espiritualidade

Total de acolhidos

Encaminhamentos

CASA DE TRIAGEM (NOSSA SENHORA DO SORRISO) SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP CASA DE TRIAGEM

RIO DAS PEDR AS - CASA DE TRIAGEM 
MÃE DOS POBRES

FRATERNIDADE

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CASA DE TRIAGEM 
NOSSA SENHOR A DO SORRISO  

CASAS DE TRIAGEM E ACOLHIDA 
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
CASA DE ACOLHIDA SÃO JOSÉ 

“Ex-usuário de crack, vivi no mundo do crime por 22 anos. Aos 14 anos conheci o crack, aos 16 já 
roubava para manter o vício, aos 18 anos fui preso e já estava muito envolvido na criminalidade 
e prostituição. Aos 21 anos casei e tive três filhos, parei de roubar e comecei a trabalhar. Porém, 
não parei de usar drogas, fiquei casado por oito anos. A mãe dos meus filhos não aguentou e, com 
26 anos, comecei a procurar por ajuda, para fazer tratamento de dependência química. Passei por 
várias clínicas, sendo que por duas vezes foram clínicas involuntárias. Foram 19 internações e 
preso por várias vezes por roubos e assaltos. Em 2020 procurei ajuda na Aliança e comecei a viver 
grandes experiências com Jesus e um processo de restauração diferente de todos os lugares que 
passei. Entendi que não bastava parar de usar drogas, pois na verdade eu tinha que me converter. 
Começou então todo um processo de conversão em minha vida com a intercessão de Maria. Sou 
grato à Aliança por ter me direcionado a um caminho de santidade e rumo ao céu. Terminei meu 
caminho com muita graça e hoje estou fazendo voluntariado na Aliança (Botuquara), estou muito 
feliz de viver uma vida em Cristo. Obrigado Aliança por existir em minha vida.” 

Testemunho:  Luiz Carlos – filho da Aliança

A Casa São José, acolheu 69 homens e testemunhou a recuperação de sete deles que concluíram 
seu caminho e retornaram a suas famílias. A casa é um verdadeiro refúgio para aqueles que desejam 
realizar o processo de restauração, abandonar seus vícios e conseguir uma vida nova.

As Casas de Acolhida para adultos em situação de rua, recebem estes “filhos” com comprometimento 
ou não de substâncias psicoativas, por um período mínimo de um ano e oferecem gratuitamente 
atendimento com vistas à reestruturação e recuperação da pessoa humana, conscientizando-os de 
seus deveres e direitos como cidadãos, tendo como base os princípios e valores que visam o bem 
comum e a construção da cidadania.

TREMEMBÉ - CASA DE ACOLHIDA 
MÃE DA TERNUR A 
Essa casa é destinada a acolher mulheres (com filhos ou não), para tratar a dependência química e/
ou em situações de risco e vulnerabilidade social, por meio de uma metodologia e cuidado com a 
finalidade de reinserir estas mulheres na sociedade. 

Os missionários têm o olhar voltado para a pessoa, com todas as suas fragilidades e cicatrizes, a 
fim de ajudá-las no caminho de restauração. 

Nesse ano, alcançaram melhorias no espaço e três acolhidas finalizaram seu caminho de recuperação 
da dependência química.

“Leuzina, uma das acolhidas que concluiu o caminho, veio do Tocantins com seu esposo para 
fazerem o caminho de recuperação. Os dois se propuseram a viver essa experiência para que 
pudessem recuperar a guarda de seus filhos que, pelo excesso de álcool e pela violência doméstica, 
acabaram os perdendo para justiça. Fizeram um caminho muito bonito, tinham muita disposição 
em se submeter a tudo que lhes era proposto, era nítido perceber o desejo de mudança. Passaram 
por muitas dores durante o caminho; a saudade dos filhos, a diferença da cultura e, uma dor em 
particular da Leuzina, foi a perda da mãe que faleceu durante o seu período aqui na casa; foi 
um tempo de muito sofrimento para ela, que não desistiu de lutar para permanecer até o fim da 
caminhada. Finalizaram o caminho e retornaram ao Tocantins para darem início a uma nova vida. 
Depois de um tempo, sendo acompanhados pela justiça local, eles recuperaram a guarda dos filhos 
e hoje estão todos juntos. Leuzina realiza trabalhos fazendo artesanatos para venda, de onde vem 
parte do sustento da família, fruto de seu aprendizado no tempo de sua recuperação.”

Michele, missionária expressou com imensa gratidão o testemunho 
de uma acolhida: 

1.2003.0542.755 4613

Atividades de 
espiritualidade

Total de 
acolhidos

Atividades de 
laborterapia

EncaminhamentosAtividades 
individuais/

coletivas

Capacitações

62 20.850

Refeições

Total de atividades Total de evangelizados

60 285

Atividades de 
espiritualidade

Total de 
acolhidos

Atividades de 
laborterapia

EncaminhamentosAtividades 
individuais/

coletivas

Capacitações

97915.58410.244 28369 118 55.827

Refeições

Total de atividades Total de evangelizados

577 3.604

CASA DE ACOLHIDA (SÃO JOSÉ) – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ACOLHIDA 

FRATERNIDADE TREMEMBÉ

CASA DE ACOLHIDA (MÃE DE TERNURA) TREMEMBÉ

31
RE

LA
TÓ

RI
O

 D
E 

AT
IV

ID
AD

ES
AL

IA
N

Ç
A 

D
E 

M
IS

ER
IC

Ó
RD

IA

S
Ã

O
 P

A
U

LO
30



O projeto Cidade Rahamim ganhou força, corpo e vida no ano de 2021. Projeto esse que é um 
grande sonho dos fundadores da Aliança, grande em espaço e grande de coração, tem como 
objetivo acolher até 2.000 pessoas. Há vinte anos sendo sonhado e esse ano iniciou os passos 
concretos. 

Na Cidade, há seis missionários, 14 “filhos” da Aliança e três voluntários morando e trabalhando 
para a construção física e intelectual do projeto. Acontece atendimento social para moradores 
locais, alcançando 300 pessoas por mês com doação de cestas básicas. 

No decorrer do ano, foram feitos inúmeros contatos, apresentação do projeto para apoiadores e 
início da construção da primeira Casa Ecológica. O objetivo é que ao final da construção da Cidade, 
existam mais de 300 casas nesse formato para moradia dos acolhidos. 

Destaca-se a visita do Bispo da Diocese de Jundiaí/SP, Dom Vicente Costa, que apoia integralmente 
o desenvolvimento da Cidade, além da conquista de parcerias públicas e privadas para o projeto.  
Ainda muito tem a ser feito, mas a alegria do início e de ver pessoas já tendo suas vidas cuidadas e 
firmadas, é o que impulsiona esse sonho a seguir em frente. 

CIDADE R AHAMIM 

“Luiz Cláudio, 57 anos, viveu vinte anos 
em situação de rua. Carregava consigo 
muitas marcas e feridas, nele havia 
muitos medos e sua saúde mental bem 
frágil, analfabeto. Através do caminho da 
misericórdia, Luiz Cláudio se encontrou na 
vida com Deus, recebeu os Sacramentos 
do Batismo, Primeira Comunhão e Crisma. 
Hoje está sendo alfabetizado, já consegue 
ler e escrever um pouco. Também fez o 
curso de pedreiro e recebeu, com muita 
alegria e emoção, seu primeiro certificado. 
Luiz Cláudio concluiu seu caminho, hoje 
está como voluntário e expressa o desejo 
de morar na Cidade Rahamim.”

Cinete, missionária, relatou o 
caminho de um dos acolhidos 
em Piracicaba: 

PIR ACICABA - CASA DE ACOLHIDA 
CORDEIRO IMOL ADO E CASA DE 
ACOLHIDA DE IDOSOS SR. ERNESTO

Em Piracicaba, há duas Casas de Acolhida. Uma 
voltada para acolhida de homens adultos e a 
outra para idosos. Em 2021, conseguiram con-
cluir a cobertura e reforma da quadra polies-
portiva, onde agora também poderão ser re-
alizados eventos e missas. A quadra e o palco 
foram inaugurados e abençoados com uma mis-
sa presidida pelo Pe. Custódio, presidente do 
Movimento. 

Visando sempre a capacitação profissional des-
ses homens, realizou-se dois cursos importan-
tes durante o ano, um curso livre de pedreiro, 
onde 17 acolhidos participaram, adquirindo, 
além do conhecimento da profissão, um reco-
nhecimento de um engenheiro responsável, e 
outro curso de Produção de Hortaliças, onde 20 
acolhidos aprenderam a cultivar mudas e cuidar 
da horta, acompanhados por uma agrônoma, 
ambos com certificados. 

CASA DE ACOLHIDA (CORDEIRO IMOLADO E SR. ERNESTO) PIRACICABA

160.775

17.668

Refeições

Atividades individuais
coletivas

10.438Atividades de 
laborterapia

769Atividades de 
espiritualidade

647Encaminhamentos

118Total de 
acolhidos

85Capacitações

FRATERNIDA DE PIRACICABA

160.775Total de evangelizados

83Total de atividades
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A Casa de Acolhida Sagrado Coração de Jesus, realizou a reinserção social daqueles que passaram 
pela casa no decorrer do ano. A fraternidade aproximou-se de novos benfeitores e colaboradores, 
passaram formação de liderança e de equipes a missionários e teve iniciativas novas de voluntariado 
interno e externos, com maior dinamismo na divulgação da missão nas redes sociais. 

CASA DE ACOLHIDA SAGR ADO 
COR AÇÃO DE JESUS – BARBACENA

37.280Pessoas alcançadas através de lives/mídias sociais

Luiz Gustavo, já havia passado pela missão de Barbacena, saiu sem concluir o caminho e, pouco 
tempo mais tarde, se envolveu em um roubo, ficando três anos preso. Ao sair da cadeia pediu para 
retornar à Casa. Aceito novamente, vivenciou experiências muito positivas de conhecimento de si, 
entendimento de suas fraquezas, abertura à Deus, solicitude, disponibilidade e envolvimento na 
dinâmica da Casa. Esse período, segundo ele, foi diferenciado da experiência anterior. 

No mês de janeiro, tomamos conhecimento de um mandado de prisão em seu nome. Procuramos 
advogados para tentarmos algum recurso que pudesse reverter a situação. No entanto, tendo um 
mandato expedido, não havia alternativa senão entregar-se. Demos a notícia ao Luiz e, a princípio, 
sua tentação era de fugir, porém, após dois dias, entendeu que era preciso finalizar essa pendência 
para poder dar início a um tempo novo.

Recebemos uma ligação do Izael, um rapaz que conheceu o Luiz na cadeia e já estava em liberdade. 
Ele dizia que o Luiz é uma pessoa totalmente mudada pelo que contou de sua história de vida, e nos 
relatou da forma como se comportava entre os presos, evitando as más companhias, incentivando 
a oração, dando bons conselhos e orientando aqueles que se abriam a procurar ajuda na Aliança. 

Continuamos acompanhando os passos do Luiz Gustavo em orações e por cartas. Desde agosto de 
2021 está na casa de sua família, aguardando permissão do juiz para retornar à Casa de Acolhida e 
dar continuidade ao seu caminho. 

A missionária Geneide conta: 

Refeições

Atividades individuais/coletivas 13.516

   6.633

        633

Atividades de laborterapia

Atividades de espiritualidade

        200

        97

           67

Encaminhamentos

Capacitações

Total de acolhidos

Em Minas Gerais, muitas graças foram realizadas pela misericórdia de Deus, por meio das 
evangelizações e ações sociais. Na cidade de Alfenas, a Casa de Triagem vem trabalhando há anos 
para o resgate de homens em situação de vulnerabilidade. Em Belo Horizonte, foram realizados 
atendimentos a cerca de 150 famílias que moram ao redor da fraternidade. Muitos experimentaram 
da misericórdia de Deus nos momentos de visita e oração e foram auxiliados em suas necessidades 
básicas. Houve encaminhamentos de muitas pessoas que estavam em situação de rua; restauração 
de vidas nos encontros querigmáticos; e atividades online com pregação e oração, quando muitos 
puderam experimentar até mesmo curas físicas. 

No ano de 2021 destacou-se a Escola de Evangelização, onde 10 jovens, de diversos estados do 
Brasil e uma jovem da Colômbia, foram formados para levar a rica experiência de evangelização às 
suas cidades de origem, a fim de que muitos sejam transformados.

Pessoas alcançadas através de lives/mídias sociais

Total de evangelizados

2.450 
5.221

251Total de atividades

CENÁCULO BH

“Um jovem que estava em forte depressão e com tentativas de suicídio, participou do Thalita Kum 
no primeiro semestre do ano e teve sua vida transformada pelo toque misericordioso de Deus. Após 
o TK, ele encontrou o sentido de viver e hoje tem testemunhado a muitas pessoas o quanto é bom 
viver e se doar pelo próximo.”

A missionária Hellena conta que:

ALIANÇA MINAS GER AIS  
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No Rio de Janeiro, as fraternidades da Aliança estão localizadas na região central e oeste da 
cidade. No bairro Gamboa, região central, está a fraternidade Cenáculo; ali, intensificaram-se 
as evangelizações nas redes sociais e, entre outros pequenos projetos, iniciaram a Comunidade 
de Aliança na cidade, com os jovens que já caminhavam no Movimento. Continuaram realizando 
evangelizações e trabalhos com a população em situação de rua, onde ofertam café da manhã, 
almoço, higiene pessoal e distribuição de alimento. Nesse ano, destaca-se também que a cidade 
do Rio de Janeiro tem se tornado o polo das ordenações diaconais e sacerdotais da Aliança de 
Misericórdia. O contato com a arquidiocese e com o cardeal Dom Orani, sempre acolhedor, tem 
proporcionado essa graça para todo Movimento, em comunhão com a Igreja. 

ALIANÇA RIO DE JANEIRO 

“Nas ações que realizam com as pessoas em situação de rua, os missionários conheceram um casal, 
cuja mulher estava gestante. Continuaram acompanhando esse casal, que inclusive retornava nas 
ações que os missionários realizavam e, após esse tempo, conseguiram que eles saíssem das ruas. 
Ambos optaram a ir para Casas de Acolhida, onde permaneceram por seis meses. Após esse tempo, 
o casal procurou os missionários e se tornaram voluntários, cozinhando ou no que fosse preciso. 
Atualmente, residem no Rio de Janeiro, em uma casa; abandonaram os vícios, a filha nasceu e se 
tornaram um ponto de apoio para a fraternidade.”

Douglas, missionário, testemunhou

Em Senador Camará, intensificaram as ações de evangelização e da ação com pessoas em situação 
de rua. Junto com os missionários do bairro Gamboa, foi realizada uma missão porta a porta em 
Senador Camará e na Gardênia, com lual para os Jovens e encontro Thalita Kum em Belford Roxo. A 
fraternidade de Senador Camará também intensificou o trabalho com as crianças, com o desejo que 
elas não entrem nas drogas; por isso, o Oratório Menino Jesus vem ganhando corpo com atividades 
diversas.

O Oratório Menino Jesus tem como objetivo ser um espaço de referência para o desenvolvimento 
de ações socioeducativas com crianças e adolescentes, buscando assegurar a eles o fortalecimento 
dos vínculos familiares e sociais. Nesse ano, houve 30 crianças e adolescentes cadastrados, 
dos quais 14 fizeram aulas de Ballet e 8 fizeram aula de informática. Conquistaram, também, 
estabilidade nos horários, um melhor acompanhamentos das famílias e ajuda de psicólogo-
voluntário para atender as crianças.  

Outra grande conquista foi a construção da quadra poliesportiva, inaugurada em setembro, com 
uma celebração presidida por Dom Roberto Lopes. Após a inauguração, a fraternidade firmou 
parceria com o projeto “Compete-ação”, para atender cerca de 70 pessoas (inclusive adultos) que 
participam do projeto esportivo e afirmam ser uma melhoria para a comunidade de forma geral, 
uma vez que o espaço é usado por todos. 
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163.006

 779

Total de evangelizados

Total de Atividades

Total de evangelizados

Pessoas alcançadas nos retiros 

Total de Atividades

36.303 

253

Pessoas alcanças pelas lives/mídias sociais
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No município de Barbalha, a Escola de 
Evangelização teve a participação de 12 jovens, 
aos quais foi oferecido um ano de experiência 
comunitária e pastoral dentro do carisma da 
Misericórdia. 

Contaram com o apoio de casais na missão, e 
como trabalho, receberam centenas de pessoas 
nas missas e atividades de evangelização, além 
um grande apoio às pessoas que, ainda por 
conta da pandemia, pediam ajuda material e 
espiritual.

Com a aprovação definitiva dos Estatutos, foi 
realizada uma missa no dia 31 de outubro, com 
cerca de 400 pessoas, que compareceram para 
celebrar esse grande dia de festa. Além da pre-
sença do pároco local, a missa foi presidida pelo 
atual administrador diocesano, Pe. José Vicente.

ALIANÇA CEAR Á  
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“George, um dos acolhidos, passou pela Casa e estava já quase sendo desligado, por questões de 
comportamento negativo dentro da casa. Durante o caminho, ele foi se abrindo à metodologia 
proposta e hoje se tornou monitor e tem feito um caminho com experiências fortes do amor de 
Deus. Para nós, esses exemplos de determinação e busca por Deus nos faz refletir que vale a pena 
sempre mais dar a vida pelo carisma.”

Vinícius, missionário conta que:

BARBALHA /CE 
CASA DE TRIAGEM NIVALDO DA CRUZ 

A Casa de Triagem Nivaldo da Cruz, acolheu 119 
homens em situação de rua e/ou vulnerabilidade 
social, auxiliando-os na construção do caminho 
de restauração de suas vidas. Nesse ano, 
além de trabalhos manuais e atividades de 
espiritualidade foram desenvolvidos trabalhos 
de capacitação e profissionalização, como o 
projeto de montar uma marcenaria, a fim de 
nortear os atendidos nesse passo e caminho de 
triagem e conduzi-los às Casas de Acolhida. 

A Casa de Acolhida São João Batista, 
recebeu 61 homens em situação de rua e/
ou em vulnerabilidade social, proporcionou 
a essas pessoas um caminho de encontro 
com Deus, escuta, formações, momentos de 
espiritualidade e trabalhos, atividades que, por 
consequência, transformam suas vidas.

Na casa, como parte da metodologia do caminho 
de restauração, há ações de sustentabilidade, 
como a horta, criação de galinhas, porcos e 
cabras, e comercializam ovos, carnes e queijos 
de cabra. Para além da continuidade de todas 
essas ações e o cuidado com a casa, perceberam 
a concretude do desejo dos acolhidos em mudar 
de vida.

BARBALHA /CE 
CASA DE ACOLHIDA SÃO JOÃO BATISTA  

“Alguns acolhidos, após sair da casa, sentem o desejo de estar mais perto, assumindo de fato o 
Carisma. Isso tem acontecido com o Marquinhos, que não chegou a terminar o caminho. No entanto, 
o tempo que passou na casa foi suficiente para que ele assumisse a missão como sua. Hoje, ele 
faz voluntariado e nos ajuda acompanhando os filhos ao médico e em outros serviços, cortando 
a grama do nosso jardim e até mesmo dando formações para os “filhos”. Ele costuma dizer que a 
Aliança de Misericórdia salvou seu casamento e, frequentemente, vem às missas com sua esposa e 
filhos. Outros acolhidos também vivem situações parecidas, como o Erynaldo, que é técnico em TI 
e nos ajuda na manutenção de impressoras e computadores da casa, além de tocar violão e cantar 
nas missas.” 

Francisco, missionário conta que:

CASA DE ACOLHIDA (SÃO JOÃO BATISTA) BARBALHA/CE

Atividades de 
espiritualidade

Total de 
acolhidos

Atividades de 
laborterapia

EncaminhamentosAtividades 
individuais/

coletivas

Capacitações

8646.3215.107 35761 16 46.720

Refeições

Total de evangelizados Total de atividades

3.726 153

CASA DE TRIAGEM (NIVALDO DA CRUZ) BARBALHA/CE

Atividades de 
espiritualidade

Total de 
acolhidos

Atividades de 
laborterapia

EncaminhamentosAtividades 
individuais/

coletivas

Capacitações Refeições

1.0025.2804.083 74119 19 32.125
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No Estado do Amazonas, a Aliança está 
presente em dois locais: na capital e no interior 
do estado. Em São Paulo de Olivença está 
situada a Fraternidade Belém, composta por 
quatro missionárias que residem em uma casa 
paroquial, onde realizam evangelizações com 
os moradores da cidade, com comunidades 
indígenas e fazem evangelização na Colômbia. 
O pastoreio tem sido o meio pelo qual colhem 
muitos frutos, pessoas que hoje ajudam a levar 
a missão em frente, atuam como adoradores da 
misericórdia e amigos.

ALIANÇA AMAZONAS  

“um fruto que podemos contemplar é a Adoração Eucarística 24horas, que conseguimos realizar 
depois de quatro anos, com pessoas que são frutos do pastoreio. Essas pessoas que são alcançadas 
sempre direcionam outros a nos procurar para uma oração ou um aconselhamento.”

Talita de Cássia, missionária conta que:

A Aliança de Misericórdia atua em Manaus desde o ano de 2009. Nesse ano, manteve as atividades 
de expansão em Rio Preto da Eva e em Nova Olinda do Norte, e promoveu atividades de 
espiritualidade e caritativa com os casais, jovens, crianças e famílias. Também em Boa Vista/RR, 
foi realizada visita aos jovens que já vivem o carisma da Aliança. Receberam muitas doações que 
foram distribuídas às famílias carentes acompanhadas no Bairro Santa Luzia, no Beco da Bomba, 
região de alta vulnerabilidade social. Também foi realizado atendimento às famílias e pessoas em 
situação de rua na Casa Restaura-me.

MANAUS

5.559

5.481

280

151

Número de atendimentos

Refeições

Kits de higiene distribuídos

Encaminhamentos

       1.237

    269

87

25

Total de evangelizados

Total de atividades

Pessoas alcanças no evento Thalita Kum

Pessoas alcançadas através das lives/ mídias sociais

CASA RESTAUR A- ME –  MANAUS 

A Casa Restaura-me atendeu 5.559 homens e mulheres em situação de rua e/ou vulnerabilidade 
social. Nestes últimos tempos, em meio à pandemia, mantiveram o trabalho servindo alimentação 
às pessoas em situação de rua que estavam passando fome, pois os comércios estavam fechados e 
instituições e grupos que levavam alimentação nas ruas pararam de levar, sendo assim, o número 
de atendidos aumentou: passando de 100 para 200 atendimentos diários. Uma conquista foi a 
construção de uma cobertura no espaço multifuncional, que contribuiu muito para melhorar o 
atendimento no local onde são realizadas as distribuições de refeições.

“Um casal – o Jerry e a Silvia – permaneceu conosco dedicando todas as forças para investir no serviço 
aos mais pobres. Eles foram consolidando o chamado como Aliança de Misericórdia e permanecem 
até hoje conosco, ajudando na coordenação da Casa Restaura-me, ajudando o projeto e levando 
outras pessoas a viver uma profunda experiência no atendimento à população em situação de rua.”

Thiago Lafaiete, missionário, conta que:

FRATERNIDADE SÃO PAULO DE OLIVENÇA 

Total de evangelizados

1.620
Total de atividades

165

FRATERNIDADE MANAUS RESTAURA-ME MANAUS

41



A Aliança de Misericórdia tem como missão pregar e irradiar 
a Misericórdia de Deus até os últimos confins da terra: “Ide 
por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura” 
(Mc 16,15). Movidos pelo ardente desejo de buscar sempre a 
experiência dos discípulos à espera da vinda do Espírito Santo 
(cf. At 1,13-14), para evangelizar com ardor e com todos os 
dons e carismas do Espírito, os membros da Aliança iniciaram 
há 13 anos, a primeira missão no exterior, em Portugal, e hoje 
conquistaram espaço em outros seis países (Bélgica, Itália, 
Moçambique, Polônia, República Dominica e Venezuela).

EXTERIOR
ALIANÇA NO

4444
4545
4646
4747
4848
4949

Aliança Itália.................................................................

Aliança Bélgica............................................................

Aliança Polônia ...........................................................

Aliança Portugal ....... ..................................................

Aliança República Dominicana .................................

Aliança Venezuela.......................................................

Aliança Moçambique .................................................. 5050

No início do ano, devido à pandemia do Covid 19, os atendimentos de rua foram paralisados, 
porém a missão permaneceu com orações, intercessões e adorações. Após a Missão 20+1 e a 
Missão Thalita Kum houve uma maior aproximação de pessoas atraídas pela missão, chegando a 
50 pessoas semanalmente nos atendimentos de oração.

Outra ação que tem apresentado muitos frutos é a evangelização com universitários, os quais 
de forma voluntária têm colaborado com o trabalho realizado com pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

A fraternidade recebeu uma tenda onde ocorrem as evangelizações, grupos de oração e o 
atendimento das pessoas em situação e rua. Por meio dessa doação, houve uma ampliação do 
espaço, aumentando a capacidade de atendimento de 50 para 100 pessoas.

ALIANÇA PAR ANÁ 

“Algumas portas se abriram para a missão aqui em Maringá. No começo do ano uma Amiga 
Missionária nos doou um terreno onde montamos um estacionamento que tem uma finalidade 
sustentável, a fim de conseguir sócios para a Aliança, e também é usado como espaço de 
evangelização. Outra porta que se abriu são as universidades: através dos atendimentos dos irmãos, 
as pessoas que estão vindo têm um desejo enorme que a Aliança esteja dentro das universidades de 
Maringá, além de um médico, diretor da Santa Casa que se apaixonou pela missão e nos convidou 
para realizar um trabalho dentro do hospital. Por tudo isso, louvamos a Deus que tudo conduz!.” 

Graciela, missionária conta que:

Click nós países para 
ir rapidamente a 

página que deseja.
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O ano de 2021 foi um período de graça e retomada das atividades. Realizaram, no Santuário 
do Menino Jesus, encontros de evangelização, Missas e, semanalmente, uma jornada de 12h de 
Adoração Eucarística, e Missa de cura e libertação, mensal, alcançando cerca de 60 a 80 pessoas. 

A missão da Bélgica também acompanha a evangelização em outros países como França, Taiwan e 
Congo, porém, por causa da crise sanitária, não foi possível o acompanhamento presencial. 

A missão manteve a pastoral de rua e, a cada semana, foram distribuídos de 30 a 40 refeições. 

Em dezembro, foi realizado o Natal para as pessoas em situação de rua, momento fantástico onde 
cerca de 30 voluntários se uniram à Comunidade para preparar um dia agradável a essas pessoas.

Realizam o projeto MADEMI, que é dividido em dois tipos de acolhida: a acolhida de pernoite 
e acolhida de 3 a 6 meses para homens e mulheres adultos e tem por objetivo acolher de 
forma provisória pessoas em situação de rua e refugiados, ajudando-os na reinserção social e 
desenvolvimento humano. Em 2021, acolheram 1.500 pessoas no pernoite e 32 pessoas em 
período de 3 a 6 meses. 

ALIANÇA BÉLGICA 

“No ano passado, em plena pandemia, recebemos um jovem venezuelano de 22 anos, que veio 
como refugiado político. No primeiro momento, ele ficou em um centro de refugiados, porém sofreu 
muito pela violência do local, tendo que ficar lá por cerca de cinco meses.

Em um certo momento, encontrou nossa casa e, por meio de um ambiente de acolhida e de família, 
ele pode recomeçar sua vida, aproveitando de suas capacidades e dons. Com o tempo, ele pôde se 
reinserir no mercado de trabalho e recomeçar a sua vida.

Ele partilhou conosco o quão importante foi o período que ele viveu na casa para ganhar confiança e 
segurança, também partilhou o quanto os valores que ele ganhou aqui o ajudou na sua experiência 
pessoal junto com sua família e consigo mesmo.”

Hiakson missionário, conta que:

A Aliança na Itália, no ano de 2021 contou com a chegada de duas missionarias, que passando a 
viver em Sinnai, na Sardenha, uniram-se aos membros ali presentes e juntos, entregando suas 
vidas a Deus por meio do Carisma da Misericórdia, fortaleceram assim a missão evangelizadora. 

Além de atendimentos de oração, visita às casas, momentos de fraternidade, pregações e encontros 
de oração mensais, fizeram a evangelização junto à população em situação de rua e distribuíram 
alimentos semanalmente, e outros donativos a mais de 100 famílias, ao longo de todos os meses. 

Alcançou, assim, uma média de 1.200 famílias no ano. Mesmo com o intenso lockdown da Itália, 
tais atividades continuaram acontecendo, já que a pobreza no país cresceu muito nos últimos 
anos. Também existe um pequeno núcleo de jovens em Roma, sendo acompanhado.

ALIANÇA ITÁLIA 

4544

RE
LA

TÓ
RI

O
 D

E 
AT

IV
ID

AD
ES

AL
IA

N
Ç

A 
D

E 
M

IS
ER

IC
Ó

RD
IA

IT
Á

L
IA



A fraternidade recebeu, em 2021, reforço missionário com a chegada de um padre e dois 
missionários. Com estes, mesmo em meio à pandemia, foram retornando aos poucos as atividades, 
realizando ações de evangelizações pelas redes sociais, Missas, grupo de oração, JAM, Talita Kum, 
encontro de casais e encontros semanais com as Estrelinhas de Nossa Senhora (grupo das crianças); 
no bairro Casal da Mira, em Lisboa, realizaram trabalhos sociais e Missas, grupo de orações e, 
mensalmente, oração das mil Ave Marias. Nesse ano, ocorreu também a Missa da renovação dos 
vínculos, celebrada por Dom José Ornelas, da Diocese de Setúbal.

ALIANÇA PORTUGAL

FRATERNIDADE EM PORTUGAL

Presente na Polônia desde o ano de 2008, a missão segue atraindo a cada dia novas pessoas para 
o Carisma da Aliança. Atualmente, a sede da missão se encontra na cidade de Poznan.

O ano de 2021 foi marcado por muitas graças, entre elas a doação de dois imóveis: a capela de 
São José e a da Sagrada Família, localizadas no centro da cidade, que serão lugares de encontros e 
centro de evangelização. 

Recebeu também, em comodato, uma casa na paróquia da Divina Misericórdia em Pabianice, 
localizada a 250 km de Poznan. Esse espaço será para os trabalhos sociais e encontros de 
evangelização.

ALIANÇA POLÔNIA 

28.906Total de evangelizados

Pessoas alcançadas pelas lives/mídias sociais     13.887 
6.005Pessoas alcançadas nas evangelizações

Pessoas alcançadas no Congresso das Familias Online     200
Total de atividades            273

“Vivenciamos a experiência da misericórdia nesse tempo de distanciamento; buscamos manter 
contato com várias pessoas através de ligações e mensagens e o belo é que muitas pessoas se 
sentiram amadas e acolhidas nesse momento de sofrimento, pois tinham a gente.”

Geane Teresa, missionária conta que:

“Em 2021, iniciamos o trabalho na cidade de Gdynia, no norte da Polônia. Em uma das pastorais 
encontramos um rapaz que, além de viver nas ruas, enfrentava o vício do álcool. Os membros da 
comunidade o levaram até uma missa e, após um momento de oração, para a surpresa de todos, 
o rapaz – que tinha um problema na perna – foi curado. Começou desde então a frequentar os 
encontros da Aliança.”

O missionário Marcos Dias contou que:

4746
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A fraternidade realizou a cada mês alguma atividade evangelizadora, além de um grupo de oração 
semanal, o que para a realidade do local, é algo desafiador. Em 2021, foi aprovada como filial do 
Brasil e hoje são reconhecidos juridicamente no país como uma instituição sem fins lucrativos. 

Após a aprovação definitiva dos estatutos, foi perceptível que a comunidade local começou 
a compreender a graça dessa aprovação e, aos poucos, o desejo de entender o Carisma e a 
comunidade foi movendo e despertando curiosidade e a aproximação de novas pessoas.

A Aliança atua na Venezuela em comunidades extremamente vulneráveis, com muitas crianças em 
desnutrição severa e na criminalidade. Mantém dois oratórios para crianças e adolescentes: um 
deles, em San Felix, Oratório Divino Niño, que atende semanalmente 80 crianças. A região não 
tem água encanada há mais de vinte anos e os moradores precisam comprar água de pessoas que 
têm poços. As crianças vivem praticamente sozinhas pois, devido à grande pobreza, muitos pais 
precisam ir para as “minas” para conseguirem algum ouro para mandar alimentos para seus filhos; 
há escassez de todos os tipos. 

Nesse ano, começaram o segundo oratório, San Pablito, que atende 50 crianças, uma vez por 
semana e estão com planos de começar o segundo dia de atendimento nesse espaço.

ALIANÇA VENEZUEL A 

FRATERNIDADE VENEZUELA – CIDADE BOLIVAR

1.181Total de evangelizados

Total de atividades 80

“Vemos a alegria das crianças em poder participar do projeto, ainda que por pouco tempo. Vemos 
a alegria dos colaboradores de poder simplesmente servir a Deus. Vemos a Aliança realizando 
os sonhos de muita gente através do nosso sim. Esse é o sentimento que vem ao coração. Talvez 
materialmente não vemos tanta mudança devido às condições que o país enfrenta; mas o fato 
de ver um sorriso no rosto dessas crianças, ver que elas estão se ocupando com algo importante, 
deixando de pensar em si mesmas ou em seus próprios sofrimentos, nem que seja por quatro horas, 
já é uma vitória.”

Maria Akemi, missionária, conta que:

ALIANÇA REPÚBLICA DOMINICANA

FRATERNIDADE REPÚBLICA DOMINICANA

4.096Total de evangelizados

Total de atividades 176

“Aproximou-se uma senhora, interessada em saber quem éramos e o que fazíamos na igreja. Um 
tempo depois, voltamos à mesma igreja e essa senhora tinha deixado um envelope para nós, com 
uma grande quantia em dinheiro. Durante a semana, antes de receber a doação, em um momento 
de oração com a fraternidade, sentimos que a vontade de Deus para essa missão era não nos 
preocupar com as coisas, com as necessidades temporais, mas manter nossos olhos fixos no Senhor, 
colocar para Ele nossas necessidades e inquietudes, que o mais Ele cuida. Dias depois, recebemos 
uma ligação da secretária da paroquia dizendo que a mesma senhora tinha deixado outro envelope 
e, mais uma vez, fomos surpreendidas com uma grande quantidade de dinheiro. Essa mulher foi um 
maravilhoso sinal da providência de Deus para nossa missão.”

Mariana da Cruz, missionária, conta que:
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intransferível sobre a realização de seus 
sonhos futuros e histórias de vida. 

Desenvolve-se também, orientação 
econômica, de culinária, profissionalizante 
e apresentações artísticas. As crianças 
têm acompanhamento educativo e apoio 
alimentar e à saúde. É perceptível a 
diminuição da incidência de doenças nas 
crianças após o início do projeto devido a 
menor exposição ao ambiente insalubre 
da lixeira e dos conhecimentos sanitários 
adquiridos pelas mães.

O outro projeto, inaugurado em maio desse 
ano, foi uma cozinha comunitária, construída 
com tecnologia de bioconstrução, onde 
as paredes foram construídas com 8.900 
garrafas pets, na Aldeia da Massaca (distrito 
de Boane). A cozinha será utilizada para 
a preparação das refeições das crianças 
da Escolinha Comunitária dos Pequenos 
Libombos, e faz parte de um projeto 
maior, que compreenderá ainda outros 
espaços, como uma loja comunitária e uma 
sala polivalente. Na bioconstrução foram 
utilizadas pedras recolhidas na comunidade 
da Massaca e garrafas PET retiradas na 
lixeira de Hulene B (Maputo), local fonte 
de sustento para inúmeras famílias em 

Moçambique. Todos trabalharam comunitariamente para que a cozinha chegasse à conclusão. 
Foram 8 meses de construção, que gerou inclusão econômica e social, aprendizado e formação 
profissional dos beneficiários.

A Aliança em Moçambique evangeliza 
crianças, jovens e adultos além de fornecer 
apoio às famílias e à comunidade religiosa 
católica local. Nesse ano, continuaram as 
atividades na Massaca, distrito de Boane, 
com materiais de estudo para as crianças, 
alfabetização, apoio religioso e social com 
distribuição de alimentos para os alunos e 
suas famílias. 

Destacam-se dois projetos sendo: o projeto 
“Eu prefiro o Paraíso”, que tem crescido e 
conseguido alcançar cada vez mais mães e 
seus filhos. O objetivo principal é trabalhar 
para que mães e crianças, que sobrevivem 
do trabalho de catadores de lixo, tenham 
acesso à uma alimentação mais nutritiva, 
apoio à saúde e desenvolvimento humano. 

Cada mãe carrega consigo um bebê entre 0 
e 2 anos e mais uma ou duas crianças entre 3 
e 5 anos. Todas são auxiliadas pelo projeto, 
onde, em frente a Lixeira, em um imóvel, 
oferecem alimentação e apoio nutricional. 

Lá, as Mamanas e seus filhos passam o dia, 
deixando assim de entrar na lixeira. O local 
foi carinhosamente nomeado pelas crianças 
atendidas, de “Centro Paraíso”. No espaço, 
as famílias participam de ciclos de formação 
onde são desenvolvidas temáticas voltadas aos cuidados com a saúde e precauções sanitárias, 
sobre a sociedade e visões de mundo, autocuidado, abordagens mediadas por representações 
religiosas visando alentar seus sofrimentos e conceber uma acertada percepção quanto ao dever 

ALIANÇA MOÇAMBIQUE 

FRATERNIDADE MOÇAMBIQUE

305.681

2.975 

947

556

Total de evangelizados

Pessoas alcançadas pelas lives/mídias sociais

Total de atividades

Pessoas alcançadas pelos retiros

“Vovó Laurinda era uma senhora paralítica, muito conhecida da missão de Moçambique. Foi 
vinculada como Vítima da Misericórdia e não possuía ninguém por ela. Antes da chegada da Aliança, 
sobrevivia com a ajuda de alguns vizinhos. Era uma senhora muito pobre, que quase não tinha o 
que comer. Com deficiência nas pernas, ficava o tempo todo sentada no chão, perto de umas latas, 
que ela usava para esquentar o pouco que tinha para se alimentar. Ela tinha os missionários como 
sua família e a fraternidade adotou a vovó Laurinda como parte da família Aliança de Misericórdia. 
Ela faleceu no dia 8 de fevereiro de 2022. Foi uma experiência muito forte de aprendizado constante 
com essa senhora, pois: “Ser missionário é fazer o que os missionários fizeram com ela: pegaram 
uma paralitica que não pode ir a lugar nenhum colocaram num carro e levaram até a igreja pro dia 
do casamento.”

Jean, missionário, conta que:
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A sustentabilidade tem por conceito ser o princípio de equilíbrio entre preservar o meio ambien-
te e seus recursos naturais em consonância com a qualidade de vida das pessoas e os avanços 
tecnológicos. A Aliança tem aprofundado o conceito de sustentabilidade com responsabilidade 
ecológica e social, buscando o sustento de suas ações, casas e projetos e olhando para o meio am-
biente. Para fortaleceressas iniciativas, em 2021 foi criado um Comitê de Sustentabilidade, com 
objetivo de buscar unificar desejos e concretizar as ações. Ele é composto por pessoas internas e 
externas, das mais diferentes áreas de atuação. 

A Aliança segue em comunhão com o mundo, a sociedade e a Igreja. O Papa Francisco disse: “Não 
há duas crises distintas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioam-
biental. As possibilidades de solução exigem uma abordagem integral, para combater a pobreza, 
restaurar a dignidade humana e simultaneamente preservar a natureza”.

Dentre as várias ações existentes – como hortas orgânicas, criação de aves e suínos, reciclagem, 
captação de energia solar; queijo machevre, azeite, se destaca esse ano:

PROJETO GRUPO SILVAS: tem por objetivo o reaproveitamento de 
alimentos, para fazer polpas de frutas congeladas, geleias, e o que 
for possível para venda e consumo. São retirados em média 150 cxs/
sacos de legumes, frutas e verduras, três vezes por semana,o que 
resultou, entre julho e dezembro, em mais de 20.000 unidadesde 
hortifrutis e polpas distribuídos para os projetos e casas da Aliança.

SUSTENTABILIDADE

MARCA ALLEA: é a nova marca de produtos da 
Aliança de Misericórdia. Nasceu da necessida-
de de que os produtos fabricados por aten-
didos e voluntários tivessem uma marca. São 
produtos sociais, com venda revertida 100% 
para custeio dos projetos sociais e das Casas 
de Acolhida.

PANETTONE ALLEA: produzido nos sabores de 
frutas e gotas de chocolate. A ação envolveu 
todos os membros da Aliança de Misericórdia, 
com o intuito de angariar fundos para a Asso-
ciação. Em sua primeira edição, comercializou 
mais de 12 mil panetones.
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COMO COL ABOR AR

SEJA UM FILHO DA MISERICÓRDIA!

Com sua doação mensal, você colabora com a 
manutenção dos projetos sociais e torna-se um 
membro da família Aliança de Misericórdia. 

Essa contribuição pode ser feita por meio de: 

APOIE UM PROJETO DA ALIANÇA!

A Aliança desenvolve projetos a partir da identi-
ficação de demandas e de estudos da realidade 
local, 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 
colaborar para a concretização e realização dos 
projetos podem fazer:

 

FAÇA SUA DOAÇÃO 

POR MEIO DE CUPONS FISCAIS!

Doando seus Cupons Fiscais de forma automáti-
ca, você contribui com as ações sociais da Alian-
ça, ajuda a transformar vidas e ainda concorre 
a sorteios mensais em dinheiro pela Secretaria 
da Fazenda. 

Realize seu cadastro no Site da Secretaria da 
Fazenda: é simples, rápido e seguro. Desta ma-
neira, você ajudará a promover a inclusão so-
cial, educação, acolhida, saúde, alimentação e 
amor aos que mais necessitam. 

Ou, se preferir, entre em contato conosco e nos 
ajude a construir novas histórias. Seu gesto fará 
toda a diferença.

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. 

Boleto

Débito
automático

Carnê

Transferência
bancária

Doação direta

Destinar parte do imposto de renda 
para os projetos aprovados em leis de 

incentivo fiscal. 

ou
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Na Aliança, o voluntariado pode se desenvolver de diversas formas, como diz o seu lema: 
“Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem tão rico que não tenha nada para receber”.

A participação dos voluntários é de extrema importância para a Associação, pois ajudam nas ações 
realizadas. Santa Madre Teresa de Calcutá já resumia bem, quando dizia que “as mãos que ajudam 
são mais sagradas que os lábios que rezam”. Em 2021, contamos com o auxílio de 515 pessoas que, 
voluntariamente, ajudaram nas fraternidades, nos projetos sociais e nos setores administrativos, 
dedicando seu tempo, trabalho e seus talentos.

VOLUNTARIADO

“Sou voluntária da Aliança de Misericórdia há muitos anos, quando conheci a comunidade ela 
tinha apenas um ano, estava praticamente nascendo, precisavam de muitas mãos, então eu me 
coloquei à disposição e é isto que faço desde o primeiro dia. Nunca escolhi o que fazer e me coloquei 
sempre à disposição. Ser voluntária é, acima de tudo, se colocar a fazer o que precisarem. Hoje, o 
voluntariado faz parte da minha vida, me doar onde precisarem de mim. Assim me sinto como parte 
da comunidade, e me sinto feliz de estar acompanhando todo este movimento do bem, movimento 
de Deus.” 

Relato Silvia Frozoni:

“Me chamo Cleiton, sou da cidade de Jaú e ser um voluntário da Aliança para mim, é ser uma 
expressão de misericórdia no meu cotidiano. É poder olhar para as pessoas à minha volta e ver que 
posso contribuir para um dia melhor a ela, através de um sorriso, de um bom dia ou até mesmo de 
uma palavra de ânimo. Ser Aliança é ser sinal de amor nesse mundo.” 

Relato Cleiton Bacaicoa:

Faça seu cadastro pelo:

www.misericordia.com.br/cadastro

centralderelacionamento@aliancasocial.org

(11) 3120-9191 | (11) 99665-5599

Para mais informações, entre em contato 

por e-mail ou telefone:

institucional@aliancasocial.org 

(11) 99831-9207

Faça seu cadastro pelo:

www.nfp.fazenda.sp.gov.br  

notafiscalpaulista@misericordia.com.br  

(11) 3120.9191/(11) 99577-8655

Para mais informações, entre em contato 

por e-mail ou telefone:

institucional@aliancasocial.org 

(11) 99831-9207
Entre em contato:         www.misericordia.com.br/voluntariado |  Telefone:  (11)  3120-9191Entre em contato:         www.misericordia.com.br/voluntariado |  Telefone:  (11)  3120-9191
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http://www.misericordia.com.br/cadastro
mailto:centralderelacionamento%40aliancasocial.org%20?subject=Filha%20da%20Miseric%C3%B3dia%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades
mailto:institucional%40aliancasocial.org%20?subject=Apoie%20um%20Projeto%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades
http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br   
mailto:notafiscalpaulista%40misericordia.com.br%20%20%20?subject=Cupons%20Fiscais%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades
mailto:institucional%40aliancasocial.org%20%20?subject=Doa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Roupas%2C%20m%C3%B3veis%20e%20objetos%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades
http://www.misericordia.com.br/voluntariado


FINANCEIRA 
GESTÃO ADMINISTRATIVA E

A Aliança de Misericórdia busca sempre ser transparente em sua prestação de 
contas, cumprir com a legislação brasileira, priorizar o bom uso dos recursos 
públicos e privadose ainda disponibilizar informações claras sobre as atividades 
e serviços oferecidos. 

Por isso, esses números transmitem alegria, superação e vidas que não 
encontraram portas fechadas no momento que mais precisaram. O aumento do 
número de atendimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade, seja desde 
crianças até idosos, atesta, a dedicação e comprometimento com a missão.

As demonstrações contábeis da Aliança de Misericórdia, findas em 31 de 
dezembro de 2021, foram auditadas pelo grupo TOZZI Associados, empresa 
especializada no Terceiro Setor, e que agregou valores a fim de reduzir riscos e 
melhorar a eficiência.
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PARCEIROS
Os parceiros da Aliança de Misericórdia são empresas que se comprometem com a missão de ajudar pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, promovendo a esperança de um novo caminho, por meio da Aliança. 
Cada empresa parceira é peça fundamental para a construção conjunta de uma sociedade mais justa e 
igualitária e para manter viva a chama do amor e solidariedade.



CONTATOS E ENDEREÇOS 

Aliança De Misericórdia -  São Paulo
Escritório Administrativo
Rua Avanhandava, 616 - Bela vista 
CEP: 01306-000 |  (11) 3120-9191

CCA Padre Pio
Rua Barra da Buriquioca,40 
Parque Taipas - CEP: 02987-060 
(11) 3946-3396 / (11) 94805-5348

SASF
Rua Canhoneira Iguatemi, 20 
Parque Taipas - Cep: 02989-120 
(11) 3941-9501  / 3941.9544 / (11) 97330-2917 

CEI São Miguel 
Rua Eduardo Prado, 108 
Campos Elíseos - Cep: 01218-010 
(11) 3337.6946 / (11) 99613-0101

CEI Misericórdia I
Rua Barra da Buriquioca, 40
Parque Taipas - Cep: 02987-060 
(11) 3941-7904 / (11) 96772-5240

CEI Misericórdia II
Rua Jardim do Éden, 18
Parque de Taipas - Cep: 02997-000 
(11) 3947-1279 / (11) 95360-9265

CCA São Domingos Sávio
Rua Dr. Elias Chaves, 20 
Campos Elíseos - Cep: 01205-010
(11) 2839-3145/ (11) 94826-9032

Casa Restaura-me - SP
Rua Monsenhor Andrade, 746
Brás - Cep: 03009-100
(11) 3326-7134/ (11) 3228.6503 

CCA Vila Cuore
Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 13658
Parque Taipas - CEP: 02990-000
(11) 3943-7163  | (11) 96020-7007

Núcleo de Gastronomia – Vila Cuore

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 13658
Parque Taipas - CEP 02990-000
(11) 3943-7163  / (11) 99546-5869 

Cenáculo Taipas 
Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 13658
Parque Taipas Cep: 02990-000
(11) 97727-9011  / (11) 97317-8801

Casa de Formação Imaculada do Espírito Santo
Rua Nilo Bruzzi, 31 
Jardim Botuquara – Cep: 02988-080 
(11) 3943-3725/ (11) 99818-6583/ (11) 97453-5404  

Centro De Evangelização
Rua Nilo Bruzzi, 31
Jardim Botuquara  - CEP: 02988-080 
(11) 94300-5844

Belém Moinho
Rua Dr. Elias Chaves, 20
Campos Elíseos  - CEP: 01218-011
(11) 99531-7771 

Cenáculo São Paulo
Rua Avanhandava, 616
Bela Vista – CEP: 01306-000
(11) 3101-6920 / (11) 99881-2881

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

Aliança de Misericórdia Ibiúna
Casa de Formação Maria Paola
Estrada Sorocamirim, 166 
Cep: 18150-000
(11) 96543-4964

Aliança de Misericórdia São Roque
Adoradores da Misericórdia 
Rua Prof.ª Guiomar Rib. Novaes, 197
Vila Nicanor Marques  - CEP: 18070-580
(11) 97118-1377

Aliança De Misericórdia São José Dos Campos
Casa de Acolhida São José
Estrada de São João,1050 
Bom Sucesso  - CEP: 12214-440 
(12) 99786-0160 / (12) 99721-4249

Aliança de Misericórdia Piracicaba
Casa de Acolhida Cordeiro Imolado
Rod. Piracicaba - Anhumas, Km 8 Pi 480 S/N
Pau Queimado - CEP: 13402-811
(19) 99691.4386

Aliança de Misericórdia Rio das Pedras
Casa de Triagem Mãe dos Pobres
Estrada Rancho Grande S/N 
Água Branca  – CEP: 13390-000
(19) 99724.0167

Aliança De Misericórdia Tremembé
Casa de Acolhida Mãe da Ternura 
Rua Benedito Rodrigues Alves, 450
Padre Eterno  - CEP: 12120-000
(11) 99650-3231/ (19) 99719-3869

Aliança de Misericórdia Sorocaba
Casa de Triagem Nossa Senhora do Sorriso
Rua Pará, 205
Centro - CEP 18035-100
(11) 94107-0996

Aliança de Misericórdia Belo Horizonte
Escola de Evangelização - BH 
R. Madre Gertrudes Comensoli, 72 
Madre Gertrudes - CEP: 30518-180
(31) 98589-0372 / (31) 99950-9715

Aliança de Misericórdia Barbacena
Casa de Acolhida Sagrado Coração
Granja Maria Stella Km 15, 48
Colônia Rodrigo Silva  / CEP 36200-000 
(32) 9916-6783

Aliança de Misericórdia Maringá
Casa Restaura-me Maringá
Rua Mandaguari, 789 
Zona 7  - CEP: 87020-230
(44) 991611-5669

Aliança de Misericórdia Ceará
Escritório Administrativo  
Corredor da AABB, 420 - Sítio Venha Ver  
CEP 63180-000 - Barbalha/CE Caixa Postal 74  
(88) 99937-0042

Escola de Evangelização
Corredor da AABB, 420 - Sítio Venha Ver 
CEP 63180-000 Barbalha/CE Caixa Postal 74
(88) 98109-5252/ (88) 99792-1919

Casa de Acolhida São João Batista
Sítio Riacho do Meio, s/n - Dist. Caldas 
CEP: 63180-000 Barbalha/CECaixa Postal 74
(88) 99792-1920  / (88) 99792-1666

Aliança de Misericórdia Amazonas
Casa Restaura-Me
Av. 7 de Setembro, 2175
Centro - Cep: 69020-125 
(92) 99181-9878

Cenáculo Manaus
Rua Santa Luzia, 165 
Santa Luzia - Cep: 69074-4600
(92) 99504-9798 

Missão São Paulo de Olivença 
Rua Estanislau Afonso s/n 
Centro - Cep: 69600000   
(97) 99196-1061  / (97) 99170-0277

Aliança de Misericórdia Rio de Janeiro
Cenáculo Rio de Janeiro
Rua Ana Mascarenhas, 12  
Gamboa - Cep: 20221-040
(21) 2263-3263   / (21) 96983-6210

Belém Senador Camará
Rua Manuel Ribeiro, 05 
Senador Camará - Cep: 21843-000 
(21) 96723-1349

Aliança de Misericórdia Portugal
Av. dos Metalúrgicos, 68 
Quinta do Álamo Seixal 2840267
+351 926 711 401

Aliança de Misericórdia Bélgica  
Avenue Brugmann, 121
1190 Forest - Bruxelles 
+32 46096-2896 / +32 46096-2893

Aliança de Misericórdia Itália
09045 Quartu S. Elena (CA)
Via Pitz’e Serra n.33
+39 070 285393

Aliança de Misericórdia Polônia
Ul. (Rua) Klin 7, 60-602 Poznan - Poland
+48 500764968 / +48 516689661

Aliança de Misericórdia Venezuela
Calle El cambão, El Camboa, Ciudad Bolivar, Edo. Bolivar
+58 4128799440 / +58 4249546223

Aliança de Misericórdia Moçambique
Rua Paradise, 1599 Bairro Mahotas
Maputo/Moçambique
+258 87 251 1728 / +258 87 714 7938 / +258 82 156 239

Aliança de Misericórdia República Dominicana
Calle Profesor Amiama Gómez, 12 
Villa Consuelo, Santo Domingo
+1 829-459-2132
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https://misericordia.com.br/

