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› VISÃO  

Acolher toda e qualquer pessoa; criança, 
adolescente, adulto e idoso, sob a orientação da 
Doutrina Espirita sob a égide de Jesus.



› VISÃO  

Acolher toda e qualquer pessoa; criança, adolescente, 
adulto e idoso, sob a orientação da Doutrina Espirita sob a 
égide de Jesus.

› MISSÃO  

Promover ambiente confiável por meio da convivência 
afetiva entre crianças e adultos, motivando todos a 
buscar a sua autoconfiança em um ambiente seguro 
para seu desenvolvimento e transformação.

› VALORES  

Estar presente de corpo e alma, tornando o trabalho 
prazeroso.

Esvaziar-se de atenções para escutar e ver a si e ao outro.

Disciplina com harmonia.

Respeitar a historia e o tempo de cada um para aprender, 
aprender com o grupo.

Manter a integração, estar sempre aberto para o ser 
humano.

Mostrar e provar por meio dos nossos atos que nosso valor 
e nosso sucesso depende do que fazemos para merecê-
los.



Palavra da Diretoria
O ano de 2018 se foi e deixou em nossos corações saudades e realizações. Começou tímido mas cheio de 
esperança, desafios e possibilidades. Um ano que não sabíamos ao certo o que tinha para oferecer pois as incertezas 
no cenário político e econômico eram muitas. Os desafios chegaram e nós, do Instituto Maria de Lourdes soubemos 
enfrenta-las de frente e com o peito e o coração abertos. Ano de muitas realizações e trabalho árduo.

Pela primeira vez em muitos anos realizamos um processo de matrícula diferente, que envolveu toda a equipe técnica 
e dois meses de trabalho. Foram 111 famílias entrevistadas e 194 crianças e adolescentes matriculados no Projeto 
Allan Kardec- construindo o futuro. Hoje podemos dizer que conhecemos bem melhor o contexto familiar em que 
nossas crianças estão inseridas e podendo entao apoiá-las de forma mais individualizada, desenvolvendo projetos 
adequados para a necessidade específica da família e da criança, sempre com o apoio de uma equipe 
multidisciplinar.

A tão sonhada quadra poliesportiva ficou pronta, graças ao apoio generoso de alguns “Amigos do Imadel”. A quadra 
é o exemplo vivo de que um sonho sonhado junto se torna realidade. A doação de 200 pares de tênis também tornou 
possível a realização de um outro sonho- introdução da prática de esportes para as crianças e adolescentes. 

Implementamos o Projeto Horta e Horto que passou a ser uma nova fonte de receita para o Instituto. Recebemos o 
apoio do Instituto Phi e assim em 2019 iremos automatizar a rega, captar água de chuva e criar novas estufas.

Com muita alegria anunciamos que o Espaço Francisco de Assis, destinado a Arteterapia e Oficinas Profissionalizantes 
ficou pronto para assim ampliar as possibilidades de capacitação e oportunidades para a região.

O Projeto Mãos de Lourdes voltou em 2018 com toda força e novidades. Capacita jovens a partir de 15 anos e adultos 
para o mercado de trabalho. As oficinas que estão hoje em andamento são: Panificação, Culinária, Corte e Costura, 
Horta e Horto, Ofício de Pedreiro e Inclusão Digital.       



Palavra da Diretoria
O Núcleo de Bem Estar Social esteve trabalhando fortemente para atender não só a família de nossos 
assistidos como também a comunidade no geral. Foram 317 atendimentos médicos, psicológicos, fisioterapia, 
acupuntura. Mais de 1.000 receitas médicas foram atendidas por meio de doação de remédios.

O Centro Espírita Altivo Pamphiro foi ampliado, foram realizados palestras públicas, agora duas vezes por 
semana, estudos de livros, irradiação e tratamentos espirituais.

Nossas fontes de receita são diversificadas, sendo que uma delas é a nossa famosa e tão esperada Festa da 
Roça. Só que neste ano fomos além e organizamos também a 1ª Feira de Livros, Flores e Artes que foi um 
sucesso. E não podemos nos esquecer do Encontro de Jesus no final do ano.

Bem, escrevendo agora essas breves linhas e parando para refletir, é que percebemos quanta coisa foi feita, 
pois esse á apenas um resumo.

Agradecemos a Deus, aos mentores da casa, aos nossos mentores e a todos os “Amigos do Imadel” por todo 
apoio e força que nos dão para continuarmos lutando e trabalhando sempre, pois acreditamos num mundo 
melhor, com menos desigualdade social e mais oportunidades para todos. 
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Quem somos

O Instituto Maria de Lourdes é uma associação civil sem fins lucrativos de cunho social, filantrópico e religioso, que há 
mais de 30 anos acolhe crianças, adolescentes, famílias e comunidade em situação de risco social nos municípios de 
Guapimirim e Magé. 

O Instituto Maria de Lourdes tem por finalidade:

 Promover a assistência social e moral do ser humano, levando-o uma maior convivência e fortalecimento de 
vínculos familiares e sociais.

 Estimular o progresso moral, social e espiritual do ser humano, levando-o a conviver e vivenciar o amor ao próximo, 
a paz, bem como sua transformação moral constante e permanente.

 Promover o desenvolvimento econômico, social e combater a pobreza por meio de projetos que apoiem a inserção 
no mundo do trabalho.

 Promover a educação apoiando a erradicação do analfabetismo.

 Promover a saúde de forma integral.

 Promover a cidadania por meio de atividades ligadas ao meio ambiente, esporte, lazer e cultura, estimulando a 
autoestima e a dignidade.

 Realizar estudos e pesquisas de cunho cientifica, filosófico e espiritual, produzindo e divulgando informações e 
conhecimentos relacionados a sua área de atuação.





Nossa História

 Abrigar, em sistema de casa lar, crianças e adolescentes 

dos sexos masculino e feminino na faixa de 0 a 18 anos. 

 Desenvolver nas comunidades do entorno do Vale das 
Pedrinhas um trabalho de apoio comunitário como: cursos 
profissionalizantes, reforço educacional e alimentar, além 
de atividades sociais e comunitárias.

Em 2005, com o falecimento de Dona Maria de Lourdes, o 
abrigo seria fechado, mas um grupo de amigos se uniu e 
assumiu a obra, enfrentando muitas dificuldades.

Posteriormente, em 2007, com ajuda deste grupo de amigos 
que foi fundamental para a sua restauração, a Instituição, em 
homenagem à sua grande fundadora, passa a ser intitulada 
Instituto Maria de Lourdes .

O Instituo Maria de Lourdes foi criado pela 

senhora Maria de Lourdes Barbosa Pinheiro em 

22 de maio de 1993 com o nome Associação 

Beneficente Renascer.  Tinha como principais 

objetivos:



O que fazemos

Construimos juntos uma sociedade 

com a qual sonhamos, menos 

desigual, mais justa, ética e feliz.





Nossos Projetos

Projeto Allan Kardec – construindo o futuro

Visa garantir às crianças e adolescentes o exercício dos seus direitos à saúde, educação, 

convivência familiar e comunitária e seu pleno desenvolvimento como cidadãos de direito. 

É um projeto pedagógico em modalidade de contra turno realizado por meio de oficinas 

práticas, abordando temas atuais e de relevância para  o desenvolvimento das crianças e 

adolescentes.

Atividades: Apoio escolar, Artesanato, Artes, Teatro, Música, Horto e Horta, Arteterapia, 

Contação de Hsitórias, Esportes, Cineclube, Evangelização 

Todas as atividades são realizadas em nossas instalações: Salas, Biblioteca, Quadra 

poliesportiva, Camarim e Sala de Fantasias 









Nossos Projetos

Projeto Mãos de Lourdes
Visa ofertar oportunidades de capacitação e desenvolvimento para adultos e jovens sem 
qualificação profissional, em situação de vulnerabilidade. Muitos são familiares das crianças e 
adolescentes assistidos no Projeto Allan Kardec- construindo o futuro. Principais objetivos:

 Oferecer oficinas pedagógica e de profissionalização como um novo caminho e 
experimentações que possibilitem aos participantes a construções de novas referências, com 
impacto para o seu projeto de vida.

 Contribuir para o contínuo desenvolvimento emocional, social e profissional de adultos e jovens 
em estado de vulnerabilidade social, através de oficinas educacionais.

 Capacitar os participantes em oficinas profissionalizantes e conscientizar em temas de direitos 
humanos.

 Ministrar palestras de conscientização sobre os temas Ética, Cidadania Preservação Ambiental e 
Empreendedorismo

 Atendimento psicossocial às mulheres e jovens participantes, seus familiares e Comunidade.







Nossos Projetos

Projeto Horta e Horto

Criação de uma horta e de um horto aproveitando os recursos naturais oferecidos na 
localidade. Tem como objetivos:

Gerar alimentos saudáveis e orgânicos para consumo das crianças, adolescentes, 
funcionários e voluntários.

Se tornar uma fonte de receita para o Instituto

Capacitar as famílias da comunidade a fim de que implantem pequenas hortas em 
suas casas para subsistência

Capacitar jovens e adultos para exercerem uma profissão  







Núcleo de Bem Estar Social
Busca oferecer um espaço de acolhimento à população local, buscando ofertar ações no 
campo da saúde, educação e assistência social, tendo como base o voluntariado.

Este projeto tem como público-alvo crianças, adolescentes e adultos.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

 Atendimento social, médico e psicológico;

 Ações preventivas e educativas;

 Desenvolvimento de ações sociais para comunidade - Projeto Coração em Sintonia;

 Ações de solidariedade como a Caravana do Amor, com participação das crianças e 
adolescentes do Projeto Allan Kardec - Construindo o Futuro. 

 Oficina da Família - tem como objetivo oportunizar um espaço de acolhimento e 
atendimento às famílias, fortalecendo os vínculos familiares









Onde Estamos
Estamos localizados na Rua Maria de Lourdes Barbosa Pinheiro s/n no bairro Vila 
Olímpia, município de Guapimirim quase divisa com o município de Magé, no Estado 
do Rio de Janeiro.





Principais Números e Resultados 2018

Escolaridade:

Pré-escola e fundamental

01 adolescente cursando ensino médio. 

Número de 

Crianças e 

Adolescentes

Meninas Meninos Idade 

4 a 7 anos

Idade

8 a 11 anos

Idade

12 a 17 anos 

186 80 106 54 72 60

Refeições servidas no projeto em 2018

116.622

Percentual de presença das crianças e adolescentes no projeto

78%



Principais Números e Resultados 2018

Número de 

Jovens e 

Adultos

Corte e 

Costura

Culinária Panificação Horta e 

Horto

Inclusão 

Digital 

Pedreiro

133 30 39 40 7 4 13

Oficinas de Capacitação Profissional

Número de atendimentos psicossociais

93



Principais Números e Resultados 2018

Total de Receitas 

médicas doadas

Receitas 

Comuns

Receitas  

Controladas

Receitas 

manipuladas

2.163 1874 192 97

Total de Atendimentos 

Psicológicos Projeto Allan 

Kardec 

Criança Adulto/Família

149 86 63

Número de atendimentos médicos realizados

317



Principais Números e Resultados 2018

Questões Judiciais Apoiadas

20

Famílias encaminhadas para Programa da Rede de Proteção Social 

Básica da Assistência Social

16

Número de atendimentos sociais realizados

44

Famílias encaminhadas para outras políticas públicas

10



Principais Números e Resultados 2018

Centro Espírita Altivo Pamphiro

Palestras Estudos Presença 

de 

Mediuns

Tratamento 

espiritual 

Total de 

Presentes 

nas 

palestras

Crianças Adultos

104 170 409 161 863 202 661



Receitas e custo operacional

Custos Operacionais Total de 

mobilização de 

Recursos

Recursos 

Financeiros

Recursos Não 

Financeiros

R$ 669.933,74 R$ 784.050,12 R$620.050,12 R$ 164.000,00



Impacto

› Historias transformadas
Rosiene Perez tem 37 anos e mora no bairro Saco 
em Guapimirim. Conheceu o Projeto por meio de 
uma amiga que a convidou para acompanha-la 
a uma palestra no Centro Altivo Pamphiro. Neste 
dia foi apresentada as atividades do Instituto 

Maria de Lourdes.
“ Fiquei muito animada porque percebi que no 
Projeto poderia me capacitar e iniciar um sonho. 
Eu adoro cozinhar então me inscrevi no Curso de 
Culinária. Hoje trabalho como cuidadora de 
idosos e ganho menos de 01 salário mínimo, o que 
é muito pouco para sustentar minha casa e meus 
filhos. . Minha patroa está me incentivando muito. 
Agora estou abrindo uma pequena lanchonete 
pois o ponto comercial é muito bom, em frente a 
uma escola e perto do presídio. Vendo o meu 
movimento, as mulheres dos presos me pediram 
para fazer refeições para elas nos dias de visita e 
quentinha para levar para seus maridos presos. O 
projeto Mãos de Lourdes tem sido essencial na  
minha vida, a professora Patrícia tem me ajudado 
muito e ainda vou precisar de muito apoio, mas 
tenho certeza que terei. Desta forma minha renda 
vai aumentar, vou poder colocar comida em casa 
e dar o que meus filhos merecem”   



Parceiros


