
ENTREGA DE HORTIFRÚTIS
Graças a uma parceria com o Banco de Alimentos da Prefeitura Municipal de Hortolândia a

Casa Betânia da Paz repassa semanalmente hortifrútis para 28 famílias atendidas pelo
projeto, totalizando uma média de 166 pessoas.

As famílias das meninas são definidas com base no Cadastro Único (CadÚnico). 
Os hortifrútis e alimentos são encaminhados para a Casa Betânia para que a distribuição

seja entregue pelo motorista e voluntárias nos bairros das assistidas, respeitando os
critérios de distanciamento social necessários em decorrência da pandemia de Covid – 19. 
A coordenadora entra em contato com as famílias que têm direito ao benefício, marcando

horário para a espera no local.

BOLETIM INFORMATIVO
CASA BETÂNIA DA PAZ |  JULHO| 2020



PIZZA BENEFICENTE 
Gostaríamos de continuar contando com a compreensão de vocês referente ao nosso

evento da Pizza. Ainda não é possível realizarmos o evento, considerando que precisamos
de um grande número de voluntários  para montagem das pizzas, sendo que parte são do
grupo de risco.Tão logo possível marcamos nova data!Qualquer dúvida ou sugestão entre

em contato conosco!
WhatsApp: 99491- 4494

GIRASSOL  - COVER:
JENIFER E ELIANA

Desejamos a todos muita saúde e
calma porque logo tudo isso vai passar.

"Ser justo e paciente como era JesusEu quero dar

valor até o calor do solQue eu esteja preparado pra

quem me conduzQue eu seja todo dia como um

girassolDe costas pro escuro e de frente pra luz"



DEPOIMENTO DA
VOLUNTÁRIA

MICHELE
As manhãs de quinta-feira são mais

ensolaradas pra mim... vejo aqueles olhinhos
que sorriem, chegando um a um,  ávidos por
dizer um “bom dia”! Uma singela oração, que
nos ouvidos soa como canção, faz o sorriso

voltar a ter lugar - e o leitinho, sentam a mesa
para tomar! Esta é  a Casa Betânia pra mim,

lugar onde cantigas de roda, poesia e
disciplina são nutridas, onde estórias de vida

podem ser recortadas e recontadas, lugar
onde os sonhos dão lugar a possibilidades...
Casa Betânia é o lugar que me deu a chance

de “servir”, de oferecer um olhar de compaixão
para com as necessidades e de expressar

valores em comum, que possam beneficiar
aqueles à quem as circunstâncias da vida,  tem
sido menos favoráveis. Tenho dito que a Casa

Betânia é o lugar onde somos pessoas
interconectadas, um espaço onde
compartilhamos experiências com

responsabilidade - é o lugar que goza do
renome que tem em sua comunidade local,

pois exerce o Amor ao próximo que prega, na
prática!







DOAÇÕES 
Graças a Deus, em meio às adversidades da pandemia do Covid – 19, pessoas e empresas

agraciadas não têm nos deixados desamparadas.  Queremos agradecer cada ato de doação e
trabalho voluntário, o qual faz muita diferença no nosso dia a dia, elas têm nos ajudado a

continuar com a missão de ajudar as crianças e adolescentes atendidas pelo projeto.

EQUIPE



BAZAR SOLIDÁRIO
Tendo em vista que o bazar é uma importante fonte de renda para a casa Betânia e temos

recebido grande quantidade de roupas vamos nos organizar para reiniciar a venda das peças.
Toda terça-feira das 9h às 11h. Seguiremos os protocolos de segurança: uso de máscara, acesso

restrito, álcool gel para lavagem das mãos, distanciamento na circulação entre as mesas dos
itens a serem vendidos. Tudo organizado pelos funcionários da casa.

@casabetanidapaz

@casabetanidapaz @bazarcasabetania

Associação Instituto das Irmãs Missionárias da Imaculada Rainha da Paz 
“Casa Betânia da Paz”

19 99491- 4494 19 3865 - 5647

Rua: José Camargo, 290 - a 310 - Remanso Campineiro, Hortolândia

https://www.facebook.com/casabetaniadapaz
https://www.instagram.com/casabetaniadapaz/
https://www.instagram.com/bazarcasabetania/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5519994914494
https://maps.google.com/maps?ll=-22.870081,-47.214108&z=16&t=m&hl=pt-BR&gl=BR&mapclient=embed&daddr=R.+Jos%C3%A9+Camargo%2C+290+-+Lot.+Remanso+Campineiro+Hortol%C3%A2ndia+-+SP+13184-493@-22.8700814,-47.2141082

