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ABRACE UMA VIDA, MUDE UMA HISTÓRIA 
 



Em tempo de pandemia, o abrigo não pode parar. Serviço essencial para o 

cuidado e acolhimento as crianças em estado de vulnerabilidade 

Casa de acolhimento AR7 

 

 

Casa de acolhimento AR8 

 



 

A casa São Francisco de Assis, se juntou para preparar as cestas básicas 

para doar para as pessoas que necessitam.  

Equipe se preparando para colocar mãos a Obra 

 

Havia muito trabalho pela Frente, muitas 

cestas a serem montadas. Detalhe alimentos todos recebidos de doações 



A casa sede também realizou ações de solidariedade, distribuindo centenas 

e centenas de ranchos para as famílias vulneráveis. 

 

Equipe de plantão distribuindo ranchos às famílias 

 

A solidariedade transforma vidas e torna um mundo mais fraterno 

 



Os jovens do Centro da Juventude, fizeram bonito, engajando no serviço de 

conscientização e nas ações de prevenção a COVID-19 

Ficam as mensagens de conscientização, amor e carinho 

 

 



O Ação Rua em missão 

Essa semana abrimos um espaço para banho ofertado à População em 

Situação de RUA. Recebemos doações de muitas pessoas e recebemos apoio 

da rede comunitária e socio-assistencial do Morro Santana e região Leste da 

cidade. A Associação da Vila Tijuca abriu suas portas para o banho. Os 

Anjos do Morro oferecem corte de cabelo. A Rede se fortalece. A Rede se 

recria. A Rede mostra a que veio. Potência é a palavra. 

A compaixão e a solidariedade geram compromisso com o outro 

 

Prontos para ajudar as pessoas em estado de rua  
 



Muitas pessoas se uniram nesta grande corrente do Bem. Neste estando longe 

os abraços de solidariedade nos mantém próximos. Inúmeras pessoas, 

empresas ajudaram o CPCA, a ir ao encontro do socorro dos que mais 

necessitam ser ajudados neste momento delicado e difícil da Pandemia. 

Nossa gratidão a todos e todas. Continuamos contando com vocês para juntos 

transformar vidas e construir novas histórias de vida. Nossa alegria e gratidão 

é mudar a sociedade por meio do amor e solidariedade. Cada vida 

transformada é a garantia de um mundo mais fraterno, humano e feliz.  

Doação de alimentos 

Doação de alimentos 

 

 



 

Doação de alimentos 

 

Doação de alimentos e material de higiene 

 

 

 



 

 

Doação de alimentos 

 

 

 

Doação de Sabonetes e doação na fabricação de máscaras 

 



Delivery solidário de atividades pedagógicas do CPCA 

Chegada dos kits pedagógicos para as crianças 

 

As crianças já dedicando ao estudo com os kits pedagógicos e a alegria da família ao receber 

o kit 

 



 

 

A alegria das crianças ao receber o kit pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


