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25 ANOS DE RECONCILIACAO - UMA BREVE HISTÓRIA
Palestra de nossa Diretora durante as festas comemorativas
Neste ano, o Programa Comunitário da Reconciliação, mais conhecido por todos apenas como
Reconciliação, comemora 25 anos de fundação e
de trabalho na periferia sul da cidade de São Paulo, mais precisamente, na Vila São José, bairro
além de Interlagos.
Tudo começou com um pastor de nossa igreja,
Eugênio Foehringer, de descendência teuto-americana. Já naquela época, o pastor Eugênio se preocupava com aquelas crianças pobres e esquecidas da periferia. Seu trabalho teve início com a
distribuição de uma refeição para essas crianças.
Juntaram-se a ele nessa tarefa senhoras aqui da
comunidade de Santo Amaro e também senhoras
da comunidade local, todas elas voluntárias.
Uma delas é a nossa querida Terezinha, que
continua conosco desde aquela época e é hoje
nossa coordenadora da área de culinária. Aliás, é
ela que está preparando a deliciosa feijoada que
iremos saborear logo após este culto.
Pouco tempo depois, o pastor Eugênio se mudou para a Vila São José e passou a morar em
uma pequena casa construída em um terreno doado à nossa igreja. Lá eram preparadas as refeições
para a garotada, o famoso “sopão”, feito com alimentos doados por feirantes e comerciantes da
região. Além de receberem a alimentação, as crianças ouviam histórias bíblicas, cultivavam uma
horta e até jogavam futebol. Mais tarde, a prefeitura passou a oferecer cursos gratuitos.
Passado algum tempo, graças a uma generosa
doação da ELCA (Evangelic Lutheran Church of
America) que, aliás, continua nos ajudando até
hoje, foi possível efetuar a compra de uma casinha na favela. Nascia, ali, o Jardim de Infância que
hoje é a Creche Cantinho da Criança.
Estavam consolidadas as primeiras colunas da
Reconciliação.
Infelizmente, o pastor Eugênio Foehringer ficou
gravemente doente, e foi nessa época, início dos
anos 90, que um jovem pastor, Dirk Oesselmann,
vindo da Alemanha, começou a ajudar na Reconciliação.
O “Projeto”, como era chamada a Reconciliação na época, atendia 60 crianças. Firmou-se uma
parceria com a KNH (Kindernothilfe)/Amencar e
com a Prefeitura da cidade de São Paulo. Surgiu

a necessidade da criação de uma entidade jurídica. E assim foi fundado o “Programa Comunitário da Reconciliação do Menor”.
Estava consolidada a segunda coluna da Reconciliação, a organização e prestação de contas no escritório na Igreja da Paz. Ingo Plöger
era, então, o presidente da Reconciliação. Atendíamos 75 crianças, entre 3 e 5 anos, na creche,
e 275 jovens, entre 6 e 16 anos, no Centro Jovem.
Foi nessa época que surgiu o Cantinho da Comunidade, que oferece à comunidade local um
espaço para aprendizagem, encontro e atendimento psicológico.
Sob a presidência de Heiner Dauch, a Reconciliação recebeu, em 2003, o prêmio “ Bem Eficiente”. Esse prêmio é concedido a instituições
sérias que comprovam a aplicação correta e eficaz de seus recursos oriundos de doações e parcerias. Assim, em 2003, a Reconciliação entrou
para o seleto rol das 50 mais eficientes instituições do Brasil.
Em 2006, nosso grupo de teatro e de dança
participou de mais uma bem-sucedida turnê pela
Alemanha.
Com a Reconciliação já estabelecida como
uma instituição idônea e bem-sucedida, a atual
diretoria direcionou seus esforços para uma área
de vital importância para os dias de hoje : a educação.
Enquanto, há 25 anos, a maior necessidade das
crianças subnutridas e doentes era a alimentação, hoje são a educação e o conhecimento que
possibilitam a esses jovens uma integração social. Somente com essas ferramentas nas mãos é
que terão condições de se tornar cidadãos conscientes e com condições de lutar por um futuro
melhor.
Atualmente, mais de 50 pessoas, entre funcionários e voluntários, muitos ex-alunos da própria
entidade, cuidam de 450 crianças e adolescentes: 80 crianças, entre 2 e 4 anos, no Cantinho da
Criança; 375 jovens, entre 6 e 15 anos, no CCA (
Centro da Criança e do Adolescente), além de ,
no mínimo, um igual número de adultos, no Cantinho da Comunidade.
Além de uma alimentação farta e saudável,
continua na página 2

Trupe Literária

vem da página 1

oferecemos às nossas crianças
uma complementação ao ensino
escolar, cursos de informática,
culinária, teatro e dança, música e arte e acompanhamento espiritual. Possuímos uma bemequipada biblioteca que também
está aberta à comunidade.
Todas as nossas crianças e
todos os nossos jovens recebem
tratamento odontológico gratuito e, quando necessário, atendimento psicológico, pois muitas
provêm de lares desestruturados.
Para a comunidade da Vila
São José oferecemos cursos de
informática, artesanato, culinária

e cabeleireira, além de atendimento psicológico no Cantinho
do Desabafo.
Para a realização de todo esse
trabalho, dependemos de muitos
parceiros e doadores do Brasil e
do exterior.
Tudo isso não teria sido possível sem a valiosa ajuda nesses
últimos 25 anos. Agradecemos
a todos que estiveram conosco
nesses 25 anos e esperamos poder continuar com sua ajuda também nos próximos 25.
Beatriz Breuel,
Presidente da Diretoria

Feijoada na Igreja da Paz

Nosso coral de crianças cantando na Igreja da Paz na Festa 25 anos

A Trupe formou-se no começo
do ano. Seu objetivo é incentivar a
leitura das crianças e dos adolescentes e das pessoas da comunidade do bairro.
A Trupe agora conta com 10
participantes, no período da manhã, e com 25, no período da tarde. A idade dos membros vai de 9
a 16 anos.
No decorrer do ano, esse grupo
organizou diversos eventos:
12/09- Chá Literário C&A no
Shopping Morumbi. Realização
do primeiro Chá Literário na loja de
departamentos do C&A, que contou com apresentação da nossa
peça “Deu a Louca nos Contos” e
com “Momento Poético”, seguidos
de bate-papo e apresentação de
música de um dos voluntários. Encerramos com um momento de
confraternização com doces e salgados e muita conversa e sorrisos.
Participaram dessa atividade 17
adolescentes e 25 voluntários.
26/09- Mediação de leitura na
Praça. Planejada pelos próprios
adolescentes que se dividiram em
três grupos de leitura, a mediação
foi seguida de dinâmicas de grupo, orientadas pelos educadores
Joilson, Vilma e Gislane, na nova
praça inaugurada no Largo da Vila
São José. As crianças foram acompanhadas por seus educadores,
porém quem conduziu toda a atividade foram os adolescentes. Público: 10 adolescentes da Trupe e
70 crianças dos grupos.
03/10 - Tarde Cultural. A fim de
realizar uma campanha para arrecadar doações para o “Orfanato Voluntários do Amor”, a Trupe organizou uma Tarde Cultural para as crianças da Sede. A montagem do
evento, organização do espaço,
planejamento e ensaio das apresentações e convites aos educadores e aos grupos foi assumida
pelos adolescentes, que realizaram
com muita propriedade essa ação
que foi um sucesso. Muitas crianças trouxeram doações para o orfanato.
10/10 Visita ao “Orfanato Voluntários do Amor”O grupo de
adolescentes da Trupe Literária pla-

nejou as ações para arrecadar as
doações que culminaram na visita
ao orfanato comemorando o dia da
criança. Muitas peças de vestuário foram arrecadadas, além de
brinquedos e alimentos.
O grupo se reuniu para preparar
belos embrulhos e contou com a
ajuda das educadoras dos adolescentes.
Na visita, os adolescentes realizaram gincanas com as crianças,
as que se deliciaram com o maravilhoso bolo feito na nossa oficina
de Culinária e receberam os presentes doados com tanto carinho
por nossas crianças e adolescentes. A sensibilidade e carinho dos
nossos educandos com as crianças e adolescentes do orfanato foram comoventes.
14/10- Trupe Literária
na escola.
Ainda em comemoração à Semana da
Criança, partindo de
uma iniciativa do educador de Artes Plásticas, que realiza estágio supervisionado pela
Faculdade em que
estuda no noturno, foi
realizada essa ação da
trupe na escola
“EMEF Milton Ferreira
de Albuquerque”. A Trupe apresentou, em duas sessões seguidas, a
peça “Deu a Louca nos Contos”,
divertindo, assim, nessa escola,
os alunos e seus professores.
19/10- Chá Literário. Os

adolescentes realizaram, no mesmo dia, a jornada “1° Chá Literário
no Cantinho da Comunidade” (de
manhã) e “1° Chá Literário no
MOVA (educação para jovens e
adultos pela Associação da Criança, do Adolescente e do Jovem do
Icaraí (ACAJI) (final da tarde). A trupe levou aos adultos um agradável
momento poético que contou com
poesias para crianças e para adultos, que falavam de crianças e de
mulheres. Surpreendemo-nos com
a presença de muitos homens
nesse espaço.
Após nossa apresentação, abrii
espaço para que o público falasse
sobre suas histórias ou lesse algo.
Foi muito interessante ouvir nossas educadoras Lapa e Eliane e a

Mediação de leitrua na praça

sempre presente mãe e voluntária
Leoni contando as histórias da sua
vida na Reconciliação. A presença
de adultos no Cantinho e no ACAJI
nos deixou muito felizes. Foi uma
experiência nova para os adolescentes que puderam aprender muito com esse público. Não posso
deixar de agradecer aqui às pessoas por acreditarem nesse trabalho e por se dedicarem com tanto
empenho a ele.
Valdirene Rocha

Mediação de leitura na praça

O sucesso de nosso
trabalho diário
Na semana passada, encontrei
o jovem Robson Ferreira da Silva
(26 anos) quando ele, como voluntário, ajudava a nossa coordenadora a resolver problemas com o computador.
Robson está estudando Pedagogia e fez, em setembro, no nosso Cantinho da Criança, o estágio
exigido por sua faculdade, durante
o qual se empenhou em conhecer
tanto o lado pedagógico como o
administrativo.
Com surpresa, constatei que
esse jovem foi uma das crianças
que, em sua infância e adolescência, frequentaram a nossa Sede.
Aos 13 anos, Robson participou de
nosso curso de marcenaria. Ele
trabalha, nas suas horas vagas,
com o pai dele, também marceneiro, aplicando o aprendido conosco.
Perguntei o que mais ficou daquele curso. Ele respondeu que o
senso da responsabilidade começou a aflorar naquela época, já que
o curso fazia muita questão de incentivar esse quesito, além de ser
muito rígido na disciplina.
Há três anos, ele decidiu estudar Pedagogia, seguindo o caminho da mãe que é pedagoga.
Os dois irmãos mais novos,
Madison e Klayson, agora com 23
e 25 anos, também passaram sua
infância conosco. O Madison está
estudando Educação Física e o
Klayson já é formado em Psicologia.
Aqui vemos, mais uma vez, que
nosso trabalho de muitos anos
trouxe seus frutos. Por esse motivo estamos muito orgulhosos.
Annegret Baschny

Nosso grupo de violão na tarde cultural

Visita das crianças da
Creche ao Aquário de
São Paulo
No dia 19 de outubro, fizemos
um passeio ao Aquário de São
Paulo. Os pais foram convidados
a participar junto com seus filhos.
As crianças gostaram muito, e os
pais, que participaram, disseram
que valeu a pena.

Cursos para os
educadores

Visita a Bovespa

A participação de três membros
da equipe continua no Curso Instituto Criança é Vida – Educando
para a Saúde.
Módulo 5 : Formas de Violência
contra a criança – 07/10/11 – 6.ªfeira
Módulo 6: Direito e Cidadania –
Abuso e Exploração Sexual – 11/
10/11 - 3.ª- feira

Nos dias 04 e 11/09, os adolescentes
visitaram a BMF&BOVESPA e
conheceram os espaços Culturais do
Centro de São Paulo: Pátio do Colégio,
Igreja da SÉ, Centro Cultural CAIXA
Econômica Federal e ruas que fizeram a
história de SP, utilizando-se dos
transportes coletivos e das linhas de Metrô
(conhecimento da nova Linha 04 com trens
de última geração) e CPTM.

Festa comemorando os 25 anos
Na Igreja da Paz, em Santo
Amaro:
No dia 15 de outubro, festejamos o aniversário da Reconciliação
na Igreja da Paz, oferecendo uma
tradicional feijoado, preparada pelos nossos colaboradores, para os
nossos amigos e doadores daquela comunidade. A festa foi precedida por cultos em alemão e em português, ocasião em que nosso
coral pôde se apresentar e membros da diretoria proferiram a palestra que reproduzimos no começo deste informativo.
No Centro Comunitário,
No dia 30 de outubro (domingo), com a presença de todas as
crianças e todos os adolescentes,
famílias, diretoria, colaboradores,
convidados e comunidade local.
Nessa oportunidade, contamos
com a participação de aproximadamente 500 pessoas. O espaço
foi decorado com um trem (locomotiva) em E.V.A., feito pelos ado-

lescentes com o auxílio de educadores, mostrando fotos de toda a
trajetória da instituição.
As crianças de 06 a 12 anos
apresentaram tecidos pintados
com as atividades que são promovidas no CCA.
O programa contou também
com apresentações de dança / violão / teclado / flauta e coral pelas
crianças e pelos adolescentes, e
pessoas que fizeram parte da história da organização deram seus
depoimentos.
Um bolo de aniversário foi trazido e colocado numa mesa. Cantamos o tradicional parabéns e, no
final, além do bolo, foi servido um
coquetel de confraternização muito saboroso.

No Centro Comunitário, crianças da Creche
apresentando música

Um dos paineis apresentados na festa

Visite o Site do nosso grupo de teatro Artemanha
http://grupo-artemanha.webnode.com.br/
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