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Editorial
A cada ano que passa, a Reconciliação vem
fortalecendo, cada vez mais, seu trabalho com
a comunidade local. No princípio, começamos
cuidando das crianças que perambulavam pela
Vila São José, tirando-as das ruas e oferecendolhes, além da alimentação, que era o mais
premente naquele momento, educação e um
ambiente de carinho e respeito. Passados 25
anos, a atuação da Reconciliação atinge, além
das crianças, dos jovens e dos adolescentes,
também suas famílias e a comunidade onde
estamos inseridos.
Oferecendo cursos para jovens e adultos, o
“Cantinho da Comunidade” já se tornou hoje
um ponto de referência para os moradores de
Vila São José e, até, para moradores de bairros
adjacentes. Instalado onde, bem no começo da
Reconciliação, funcionava o Cantinho da
Criança, o Cantinho da Comunidade oferece um
local de convivência e de aprendizado e, por
que também não dizer, de troca de “vivências”.
No mês de março, tivemos a oportunidade de
oferecer a senhoras um curso especial , o de
confecção de ovos de chocolate. Duas
experientes profissionais da área de gastronomia
vieram até a Reconciliação e ensinaram nossas
senhoras e voluntárias. Depois, sob o comando
da nossa “coelhinha mestre”, a Terezinha, se
puseram a trabalhar, e em menos de uma

semana confeccionaram e embalaram 500 ovos
de chocolate, que foram, depois, distribuídos a
todas as crianças, a todos os adolescentes e aos
colaboradores da Reconciliação, por ocasião de
nossa festa de Páscoa. Foi uma experiência
muito gratificante ver o entusiasmo e a
dedicação dessas voluntárias preparando os
ovos para as crianças e também percebendo
uma oportunidade de renda para o próximo ano.
Com o trabalho desenvolvido por voluntárias
que, além de ensinarem novas técnicas, também
se dedicam a valorizar as pessoas que
frequentam o Cantinho da Comunidade, nosso
trabalho é cada vez mais reconhecido. No bazar
de final de ano, nossa barraquinha, na Igreja da
Paz, foi muito elogiada. Os trabalhos ali
expostos apresentavam a mesma qualidade dos
demais expositores, o que para todos nós é
motivo de muito orgulho.
Agradecemos a todos que vêm colaborando
e se dedicando para o sucesso do nosso
Cantinho da Comunidade. A Reconciliação quer,
cada vez mais, contribuir para a inclusão social
dessas pessoas menos favorecidas que vivem
na periferia desta grande metrópole que é São
Paulo. A todos o nosso muito obrigado.

Aula de tricot e crochet

Beatriz Jost Breuel
Presidente

Distribuição de ovos de chocolate
Terezinha

Concerto beneficente da Orquestra Sinfônica da
Associação Schlaraffia (Alemanha)

No dia 06/02/11, a Orquestra
apresentou um concerto em
benefício da Reconciliação na
Igreja Evangélica da cidade alemã
de Bad Wörishofen.
A loja “Eine-Welt-Laden”, que faz
parte da comunidade, já apoia
nosso trabalho faz muitos anos. A
ela devemos muitas de nossas
instalações.
A “Orquestra Sinfônica
Allschlaraffia” é composta por
músicos de renome de diversas
cidades da Alemanha.
A

considerável arrecadação nesse
concerto ainda foi duplicado pela
comunidade.
Para nossa grande alegria, a
orquestra pôde fazer a entrega à
nossa Diretoria do cheque
simbólico na ocasião da sua
apresentação no dia 27/04/11, no
Clube Transatlântico de São Paulo.
Em dois enormes ônibus, 70
pessoas vieram nos visitar no dia
após o concerto. Almoçamos
juntos, momento no qual nos foram
entregues alguns instrumentos
musicais para nossas aulas de
música.
Logo após, depois de dividir os
visitantes em pequenos grupos,
iniciamos a visitação de nossas
instalações e de nossas diversas
atividades. Infelizmente, não deu
tempo para que as crianças
pudessem fazer as apresentações
preparadas. Essa visita foi um
grande acontecimento para todos
nós.

Cantinho, nova
experiência com
crianças mais novas
Depois da mudança de faixa
etária das crianças que atendemos
na creche, tínhamos um desafio.
Elaborar o trabalho de uma forma
que atendesse a necessidade das
crianças de 02 anos. O trabalho de

pesquisa foi intenso.
No começo do ano, durante as
primeiras semanas, o choro das
crianças era o som predominante,

Nossa feijoada anual foi um sucesso

No dia 15/05, sábado,
convidamos os pais, amigos e
vizinhos a compartilhar nossa
feijoada, fruto do trabalho de
nossos colaboradores da cozinha.
A finalidade desse evento foi, em
primeiro lugar, trazer a comunidade
circundante para dentro de nossas
paredes e viver momentos de
comunhão com eles; em segundo
lugar, obter uma arrecadação
suplementar para cobrir as
despesas de nosso dia a dia.
Quem não pôde ficar para
almoçar conosco, teve a
oportunidade de levar sua marmita

para casa. O evento teve
grande aceitação. Mais o
menos 150 pessoas foram
servidas, inclusive com
sobremesa. Mais 150
refeições foram vendidas
para fora.
Parabéns e agradecimentos aos muitos voluntários que sacrificaram
um dia de folga para
trabalhar na cozinha,
servindo as mesas e ajudando de
diversas formas. O trabalho em
equipe é um ótimo meio para
aumentar a amizade já existente
entre nossos colaboradores.

afinal era a primeira vez que elas
deixavam seu lar, sua mãe, para
ficarem com pessoas desconhecidas e num espaço que não
conheciam.
Aos poucos, foram criando um
vínculo de amor e de confiança
com as professoras e os outros
funcionários da creche.
As crianças hoje já se sentem
em casa. Conhecem bem a creche
e se deslocam tranquilamente pelo
espaço.
Os rostinhos tristes de choro se
transformaram
em
expressões alegres e
contagiantes quando
vemos essas crianças
sorrirem,
pula-rem,
brincarem.
Esses rostinhos nos
dão alegria e confiança de
que estamos todos juntos,
caminhando no rumo certo.
Coordenadora Luciana

Sarau Monteiro Lobato

No dia 18/04/11, festejamos
com um sarau o Dia Internacional
de Literatura Infantil, instituído em
2002, no dia do aniversário do autor
Monteiro Lobato.
O mês de abril foi repleto de
homenagens a esse autor. Iniciouse com a
formação
dos educadores e com
o planejamento das
ações que
f o r a m
desenvolvidas no período. Todo o
trabalho
realizado em sala, leituras das
obras do autor, painel de exposição
com visitação e mediação,
pesquisa, criações e ensaios,
resultou num sarau rico em
conhecimentos e beleza, beleza

não somente estética,
mas de conhecimento
daquilo que era
apresentado.
A abertura aconteceu no dia 15/04 com
o grupo organizador
que elaborou um roteiro
de atividades, cantigas,
mediação de leituras e
apresentação de teatro
para as crianças
menores.
Na
semana
seguinte, os educadores apresentaram a peça
de teatro “Uma
visita especial”
para as crianças e
os adoles-centes.

E, finalmente, o
grande sarau dos
educandos, com
apresentação de
livros, músicas,
danças, brincadeiras de roda, poesia e teatro.
Cada grupo tinha sua versão de
Sítio do Pica-Pau Amarelo e muitas Emílias, Viscondes, donas
Bentas,
tias Anastácias,

Apresentação dos educadores

Barnabés, Narizinhos, Pedrinhos,
Sacis, Cucas, Rabicós, Zé
Carneiros, etc. desfilaram pelo
palco, fazendo suas apresentações, cada um bem diferente
do outro.
As fantasias, todas feitas pelos
respectivos educadores, foram
sensacionais, e os assuntos,
apresentados por cada um dos
grupos, de excelente qualidade.

Primeira reunião de pais
do ano
No dia 09/04, tivemos nossa
primeira reunião com os pais das
crianças e dos adolescentes. Esse
encontro foi um sucesso, pois
contamos com um grande número
pais que lotou todo o espaço do
teatro, inclusive o corredor.
A ocasião foi muito gratificante,
pois pudemos falar sobre a
Reconciliação, sua estrutura e seu
objetivo, o trabalho pedagógico
realizado, os procedimentos
administrativos. Também contamos
com a participação de todos os
educadores de sala que,
posteriormente, atenderam as
famílias de seus grupos no
ambiente das salas.
Sentimo-nos muito felizes com
esses resultados, pois são frutos
do
trabalho
que
temos
desenvolvido, e sentimos que as
famílias demonstram confiança.

Nossa Agenda

JUNHO
09/06
14h - Saída Cultural “Aventura Ambiental no Parque do Ibirapuera” –
14h –11/06 09h - Encontro com Famílias (os encontros acontecem todos os meses - as
datas de julho e de agosto ainda serão definidas.)
17/06 –
Encontro de formação dos colaboradores
18/06 –
14h - Nossa Festa Junina
JULHO
05 e 07/07

11 a 15/07
29/07
AGOSTO
05/08

Saída cultural para o UMAPAZ (Universidade Aberta do Meio
Ambiente e da Cultura de Paz) – Exposição “SOMOS DA
TERRA”
SEMANA da Partilha (gincanas e atividades culturais para o mês de
férias).,saídas e passeios (já marcada uma saída ao cinema)
Todas as crianças e todos os adolescentes.
Encontro de Formação dos colaboradores no Sítio MONTEIRO
LOBATO, em Taubaté SP
Concurso Literário – interno

Depoimento da visita de Bornheim, Alemanha
Faz 18 anos que a Comunidade
da Igreja Marcus e o pequeno grupo
“ Eine Welt” (Um só mundo) da
cidade de Bornheim-Hemmerich
apoiam o Programa Comunitário
da Reconciliação.
A última visita do grupo foi em
2006, assim achei que já era hora

de fazer um pequeno desvio da
minha rota rumo ao Chile para
conhecer nossos amigos do
Brasil. Eu queria ver com meus
próprios olhos o destino de
nossas pequenas contribuições,
para, depois, informar aos
doadores.

A voluntária Annegret Baschny
mostrou ao meu filho Simon e a
mim as diversas instalações e
contou sobre as atividades que lá
se realizam.
Fiquei muito impressionado com
o que a entidade conseguiu no
decorrer dos últimos anos e com o
idealismo e o compromisso dos
colaboradores, apesar dos
problemas que pesam sobre a vida
das crianças e dos adultos das
favelas e que, certamente, são
levados pelas crianças ao dia a dia
da Reconciliação. Isabel Cristina
de Nascimento Carneiro,
coordenadora geral, enfatizou que,
naturalmente, se trata de um
trabalho árduo, mas que é muito
feliz em realizar justamente essa
tarefa.
A equipe está se desenvolvendo de forma
satisfatória. Em resumo, impressionou-me
muito como os colaboradores preparam
essas crianças e esses adolescentes para
um caminho em sociedade e para uma vida
melhor, ensinando-lhes a auto-ajuda.
Como pessoa que gosta muito de ler,
achei a ampla biblioteca sensacional; como
pessoa que adora artesanato, gostei muito
das aulas de trabalhos manuais e, com
certeza, admirei o salão de cabeleireiros.
Tudo isso me foi possível repassar aos
meus amigos numa palestra “em casa”.
Para o nosso grupo, para a comunidade
da igreja e os outros doadores está mais
do que garantido que continuaremos a nos
comprometer com a Reconciliação.
Gostaríamos muito que, antes de festejar
os 20 anos de nossa amizade, fosse
possível uma visita vinda do Brasil.
Harald Siebert

Expediente
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