
PALAVRA DA DIRETORIA 

Encerramos o ciclo de 2019/2021  fortalecidos na felicidade da realização do 

trabalho no bem, agradecidos ao apoio dos amigos e empresas que confiam em 

nosso trabalho e são os mantenedores da Instituição. 

Há mais de 40 anos o Instituto Maria de Lourdes atua ativamente na construção 

de um mundo melhor, acolhendo e orientando milhares de pessoas que 

passaram por aqui. 

Desde o início da pandemia em março de 2020, continuamos trabalhando 

arduamente com fé e esperança para vencer os desafios no cenário político, 

social e econômico. As adversidades chegaram e nós, do Instituto Maria de 

Lourdes soubemos enfrentá-las de frente, mais uma vez, com o peito e o coração 

abertos e de mãos dadas com tantos corações amigos e fraternos. 

Durante a pandemia a diretoria decidiu morar na Instituição (situada na zona 

rural) e assim operamos praticamente 24horas / 7 dias semana para orientar na 

prevenção, dar suporte e apoio material, emocional e espiritual a tantos que  nos 

buscaram. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde foi realizado em 

nossas instalações a vacinação Covid-19 bem como aproveitamos para atualizar 

a caderneta de vacinação das crianças. 

O Núcleo Dr. Bezerra de Menezes trabalhou fortemente para atender não só as 

famílias de nossos assistidos como também a comunidade no geral e pessoas das 

cidades de Magé e Guapimirim. Com atendimentos médico, psicológico, 

acupuntura, terapia ocupacional no horto, etc. Mais de 2.000 receitas médicas 

foram atendidas por  meio de doação de remédios. 

O Projeto Allan Kardec - Construindo o Futuro, funcionou ininterruptamente para 

acolher e desenvolver crianças de 2 a 14 anos através das múltiplas oficinas e 

semeando as questões de disciplina, ética e moral. 

Implantamos três novos projetos que também são realizados de 6 a 7 dias na 

semana em horário integral. 

Projeto Eurípedes Barsanulfo - Educação do Espírito, para rapazes entre 16 e 23 

anos, objetivando profissionalizar através das oficinas de Horta, Horto, Paisagismo, 

Roçador, Pedreiro, Serviços Gerais, Panificação e Auxiliar de Educador Social.  

Projeto Maria de Nazaré - Semeando Afeto, para mães a partir de 15 anos 

objetivando orientar na maternidade, bem como profissionalizar através das 

oficinas de Horta, Horto, Paisagismo, Culinária, Panificação, Serviços Gerais e 

Auxiliar de Educador Social. 

Projeto Léon Denis - Aprendendo para Servir, para adolescentes objetivando 

identificar as habilidades para orientação profissional para jovem aprendiz. 

Todos estes projetos tem a sustentá-los uma sólida base alicerçada na disciplina 

ética e moral.  

Firmamos nosso compromisso com proteção ao meio ambiente. Instalamos 100 

placas para uso de energia solar, instalamos calhas e captamos 50 mil litros de 

água de chuva, construímos 3 bacias de evapotranspiração (condição de 



saneamento segura para proteger o solo na zona rural), implantamos a 

separação de plástico e papel para reciclagem, criamos compostagem orgânica 

com resíduos da cozinha que aduba nossa grande horta e as plantações, 

inauguramos nossa lixeira que é considerada pelos coletores como referência de 

organização e limpeza colaborando assim com a qualidade de vida dos 

mesmos, incluímos as crianças na atuação e formação da Patrulha Ambiental, 

bem como todos os participantes dos Projetos ensinando na prática a 

responsabilidade ambiental para todos. 

Com a pandemia, construímos nosso galinheiro e recebemos de doação 60 

pintos de galinha híbrida poedeira  “Isa Brown”, que além do fornecimento de 

ovos, também atuam com as crianças nas áreas de sensibilização, terapia 

ocupacional, estimulando as crianças no respeito aos animais e a natureza. 

Na terra fizemos a expansão da horta para grandes plantações de abóbora e 

aipim e canteiros de plantas medicinais. 

Nos divertimos bastante e em vários passeios. Incluímos os familiares das 

crianças, fomos a praia, cinema, circo, museus, planetário, parques e teatro, 

incentivando a cultura em ações de cidadania. 

Proporcionamos conhecimento profissional para os integrantes dos Projetos 

através de cursos técnicos internos e externos, visitas a diversas empresas e 

palestras. 

O Centro Espírita Altivo Pamphiro foi ampliado, e temos três palestras públicas, 

tratamento espiritual e estudo dos princípios básicos da Doutrina Espírita: 

Existência de Deus; Imortalidade da Alma; Pluralidade das Existências 

(reencarnação) e Comunicabilidade dos Espíritos. 

Encerramos todos os anos com o Encontro de Jesus  que reúne todos que se 

envolvem ao longo dos anos com o trabalho no bem na Instituição. 

Agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus, 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.  


