
Paróquia de N. Sra. da Glória 
Pastoral do Povo de Rua 

  

Prezado(a) Colaborador(a), 

 

Ao nos colocarmos a serviço da Pastoral do Povo de Rua, sentimos uma grande mudança em nossas vidas. O contato 
com a solidariedade e a esperança que existe em cada morador de rua nos fez sair de nossos lugares, somar forças e 
agir a favor destes nossos irmãos.  

 
Nesta caminhada, seu testemunho de comunhão gerou um jeito novo e transformador para acolher e fazer ressoar a 
Palavra de Deus: “O que vos ordeno é que vos ameis uns aos outros”. Este amor que é revelado: 

 nos bens ofertados e partilhados que minimizam o sofrimento de tantos irmãos a quem a vida negou amor, 
trabalho, saúde do corpo e da mente, casa, comida, respeito e dignidade 

 na sensibilidade para ouvir, aconselhar, buscar soluções, consolar e fortalecer a fé 

 na sabedoria para ajudar concretamente, vivendo a fraternidade  

 nas orações e riquezas interiores que nos aproximam uns dos outros e de Deus 

 no tempo colocado à disposição 

 na vivência do amor-serviço. 

 
Tenha certeza de que a sua mão, estendida e unida a tantas outras, tem levado esperança e alegria a muitos 
corações. 

 
Nossos agradecimentos por tão grande contribuição e disposição em caminhar conosco lado a lado. Com este objetivo, 
enviamos-lhe o Balanço Geral e a Demonstração de Contas referentes ao ano de 2003. 

 

O QUE FOI FEITO EM 2003 

Além da assistência aos reintegrados e do atendimento geral efetuado semanalmente que inclui refeições, higiene 
corporal (banho, corte de cabelo, barba e unha), curativos, tratamento médico-dentário, encaminhamento para 
clínicas de dependência química ou para a cidade de origem, celebrações e confraternizações, destacamos: 

 

1) Atividades extras realizadas junto aos moradores de rua: 

 Alfabetização pelo Projeto FAETEC 

 Vacinação 

 Ida ao cinema para assistir o filme Maria Maria 

 Incursões pela cidade à noite para a distribuição de sopa e cobertores 

 Visita aos familiares visando a reintegração 

 Encaminhamento para emissão de documentos 

 Solicitação ao INSS de concessão de benefícios aos familiares de portadores de doenças mentais crônicas e 
inválidos. 

 

2)   Atividades extras realizadas junto ao voluntariado: 

 Participação da Pastoral em sessão do Conselho Municipal de Saúde e da Associação de Moradores do Centro 
– Leste 

 Organização do Bingo em prol da reforma da Catedral 

 Tarde de oração e reflexão em Esteves. 

 

3)   Ações em prol da Pastoral do Povo de Rua: 

 Campanhas para doação de roupas, calçados e cobertores realizadas pela Catequese Paroquial, Colégio 
Sagrado Coração de Jesus, Catedral, Associação Balbina Fonseca 

 Doação de produtos de higiene e limpeza, remédios, cilindro de gás e funcionários pela Prefeitura Municipal 
de Valença 

 Doação de alimentos 

 Doação de duas geladeiras 

 Instalação de uma porta de ferro para garantir a segurança do Espaço de Acolhimento pela Associação 
Balbina Fonseca. 



EM QUE FOI EMPREGADA SUA CONTRIBUIÇÃO 

Apresentamos abaixo nosso balanço anual. Todas as notas e comprovantes das despesas efetuadas encontram-se 
arquivadas no Espaço de Acolhimento. Para qualquer conferência falar com Dilnéa. 

 

BALANÇO – 2003  (1) DETALHAMENTO DA ARRECADAÇÃO 

Arrecadação Anual (1) R$ 16.261,57 Carnês R$ 4.026,96 

Despesa Anual (2) R$ 11.912,60 Bazares R$ 773,00 

Saldo 2003  R$ 4.348,97 Prefeitura (PMV) R$ 5.700,00 

Saldo Credor 2002  R$ 2.275,84 Doações R$ 5.761,61 

SALDO TOTAL (A) R$ 6.624,81 TOTAL R$ 16.261,57 

Aplicação (B) R$ 4.891,01(*)   

Fundo de Reserva (A-B) R$1.733,80   
(2) DETALHAMENTO DAS DESPESAS 

Alimentação R$ 2.369,15 

Equipamentos R$ 1.238,33 

Farmácia R$ 285,09 

Funcionários R$ 5.113,29 

Higiene e Limpeza R$ 674,09 

Material de Escritório R$ 472,09 

Material de Evangelização R$ 14,10 

Materiais Diversos R$ 725,53 

Prestação de Serviços R$ 270,00 

Transporte R$ 451,78 

Vestuário R$ 299,15 

 

(*) Renda retirada do saldo total e que será revertida para equipar a 
futura Casa de Acolhida. 
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TOTAL R$ 11.912,60 

 

 

O QUE ESPERAMOS PARA 2004 

 O término da obra do Centro de Acolhimento 

 As oficinas de trabalho para o resgate da dignidade e cidadania 

 A formação da Cooperativa dos Catadores de Lixo 

 A construção de um albergue 

 

Esperamos continuar contando com o seu apoio e colaboração. Almejamos fortalecer nosso vínculo e o crescimento 
desta grande família, respondendo com fidelidade ao projeto de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Ficaremos muito felizes em receber sugestões e sua visita ao Espaço de Acolhimento Mãe Teta. Para entrar em contato 
conosco procure um de nossos voluntários ou ligue para 2452-1331 (Eneida), 2452-0972 (Rita), 2453-3292 
(Dilnéa), ou 2453-4206 (Irmã Inês). 

 

 

 

 

 

Fraternalmente, 
 
 

 

     
Dilnéa Figueira Gonzaga 
Tesoureira 

 
Eneida Fernandes de Oliveira 
Coordenadora 

 
Rita Cássia Reis da Cruz 
Coordenadora 
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