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No dia 18 de agosto de 2020 a Casa Betânia da Paz completou 25 anos de fundação no município de
Hortolândia. Ao longo destes anos, passaram muitas pessoas que foram essenciais na história da Casa,
cada um com seu jeito e sempre fazendo o seu melhor. Algumas pessoas contribuem com trabalho
voluntário até hoje, doando o seu tempo e dedicação em prol das meninas e suas famílias. Enﬁm a nossa
eterna gratidão as pessoas que acreditam no nosso trabalho e pelo apoio nesses 25 anos de existência.
Depoimento da ir. Samuela
Foi pedido para mim que falasse do começo da Casa Betânia da Paz. Me pergunto de onde começar
porque muitas coisas estão no meu coração. Gostaria de começar da deﬁnição que eu daria a essa casa:
um sonho de 25 anos que se tornou realidade e ainda continua hoje no tempo.
Lembrar das origens de Casa Betânia da Paz é lembrar do início da missão das irmãs missionárias da
Imaculada Rainha da Paz. Não se pode esquecer que as raízes de Cassa Betânia estão na experiência
missionária das irmãs desde o seu começo em Hortolândia.
As irmãs chegaram em Janeiro de 1993. Éramos duas irmãs: Samuela e irmã Emanuela, mais duas
noviças: Cléria e Maria Aparecida. Logo começou nossa caminhada na periferia de Hortolândia, naquelas
comunidades mais afastadas da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Lembro muito bem o que disse o
pároco daquele tempo: Padre Armando: “ Vocês estão liberadas para andar em todas as comunidades para
escolher aquelas nas quais trabalhar segundo vosso carisma e missão”.
A realidade era chocante: meninas nas ruas o dia todo porque a mãe trabalhava; as meninas ﬁcavam sem
controle às vezes com irmãzinhas para cuidar. Nas visitas as irmãs perceberam logo os riscos que as
meninas corriam, a pobreza em todos os sentidos, não ajudava as famílias .
Além dessa situação geral tinha outras situações mais escondidas como a presença na cidade de algumas
casas de prostituição até de menores. Percorrendo as ruas para ir à missa da Paróquia, cada noite
encontrávamos na praça, em frente ao histórico supermercado “Soares” , um grupo de meninas com trajes
de prostitução que tinham sumido na nossa volta.
Logo todas essas situações mexeram connosco, tanto que esse conhecimento das coisas era presente
nos nossos pensamentos e logo se transformou em questionamento: “O que fazer por essas meninas em
risco”?
Esse questionamento se transformou em preocupação e a preocupação em dever moral de dar uma
resposta a essas situações.
Precisava alguém que conosco assumisse esta causa e que conhecesse melhor a realidade. De fato,
havia somente dois anos que nós morávamos em Hortolândia.
Quem podia ajudar? Para quem podia ser feita a proposta de juntar as forças que somadas às nossas
podia concretizar o pequeno projeto de um centro juvenil?
Queríamos acolher ao longo do dia as meninas e ocupar o tempo delas em brincadeiras, pequenos
trabalhos e ﬁcar juntas numa saudável alegria.
Uma turma de mulheres respondeu ao nosso chamado e aí começamos a chamar as meninas conhecidas
nas visitas. Logo chegou a primeira turma de mais ou menos 30 meninas.
O primeiro dia nunca será esquecido. Chegaram a pé de longe, suadas e curiosas . A turma não era feita de
meninas tão tranquilas, fora algums que se distinguiram logo entre as outras.
E na hora foi alegria para todo mundo: beijos, abraços. Gostaria de citar alguns nomes mas tenho medo de
esquecer alguém. Gostaria que ao ﬁnal desta mensagem passassem os nomes delas . Sim, porque elas se
tornaram importantes e cada uma com seu caráter marcou a vida de cada irmã e das mulheres
voluntárias.
A acolhida foi na nossa primeira casa que foi deixada para esse projeto e as irmãs foram morar numa
casinha ao lado.
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Logo percebemos que não era possível pensar somente nas brincadeiras e pequenos cursos, também
precisávamos alimentar as meninas.
Mas para isso não tínhamos nada: nenhum prato, nem talheres, nem mesas, nada de nada.
Algumas mulheres que conosco estavam no projeto começaram a chamar outras e as comunidades da
paróquia começaram a juntar algumas coisas: talheres, bandejas, tàbuas, teve alguém que fabricou
cavaletes para que com as tàbuas pudessem servir para mesas. Mas não é tudo. Foi uma competição de
generosidade até cozinheiras para preparar o lanche da manhã, dois almoços e uma lanche da tarde.
Todo mundo se doava com muita generosidade e ao longo da experiência crescia também um
relacionamento familiar entre elas e com as meninas.
Na avaliação do primeiro ano já se contava com mais de
trinta voluntárias disponíveis para cursos de
cabelereira, manicure e pedicure, crochê, tricô e outros…
Quantos esforços para que as meninas deixassem as
brincadeiras e se empenhassem com algum pequeno
trabalho.
Lembro de todas, com seu lado positivo, suas feridas.
A realidade que estava na frente para cada uma de nós
irmãs e mulheres era um desaﬁo que exigia que cada
uma de nós pudesse expressar aquele sentido materno
presente em todas. E isso fez com que cada menina
chamasse nós irmãs e cada mulher de irmãs ,
signiﬁcando que cada uma de nós entrou no coração
delas como uma verdadeira irmã de família.
Penso que para todas a Casa Betânia se tornou e
se torna ainda hoje a segunda família.

Casa Betânia da Paz 25 anos!
Teríamos uma grande festa com as meninas, suas famílias, os funcionários, voluntários, as irmãs, a
diretoria e convidados da comunidade, mas infelizmente com a pandemia do coronavírus isso não foi
possível. Com o afastamento social devido à pandemia este ano a comemoração de 25 anos teve que ser
diferente.
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Depoimento da Cida
Oi, meu nome é Cida comecei a ajudar a Casa Betânia no primeiro ano dela em Hortolândia, ia sempre a
casa com a Laine Ghraldelli, ajudando nas atividades e festas, tinha 17 anos! Rsrs era uma menina,
aprendendo e crescendo com os ensinamentos das irmãs; A irmã Samuela me ajudou muito
espiritualmente.
Com o tempo casei tive uma ﬁlha e voltei a ser voluntária, funcionária e acolhida com muito carinho por
todos e minha ﬁlha era a Bella das irmãs, o tempo passou crescemos, aprendemos muito com o amor das
irmãs, funcionários, voluntários e principalmente das meninas que eram minha família e colhiam minha
Bella e a fazia se apaixonar cada vez mais pela casa, "Paraíso para ela"! Mesmo estando longe hoje
continuo amando o Projeto e ajudando sempre que posso, pois nunca me esqueço do que sou e devo isso
as irmãs. Minha Bella Milleny foi menina da Casa e hoje é Voluntária, grande Orgulho para mim e minha
família! Deus abençoe sempre esse projeto e todos que fazem parte dele nunca o deixando acabar!
Parabéns Casa Betânia da Paz!
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O meu nome é Rossella. Sou voluntária da Casa Betânia faz
muitos anos.
Gostaria de parabenizar a Casa Betânia por estes 25 anos de
atividade e gostaria também de parabenizar todas as irmãs que
por aqui passaram e aquelas que ainda aqui estão, por permitir
que um sonho se transformasse em realidade! Mas
principalmente o meu agradecimento vai para o Beato
Francesco Pianzola, que traçou o rumo delas nesta missão,
desde os primeiros passos, quando a Ir. Samuela, inspirada pelo
Espírito Santo, criou a Casa Betânia. Ainda hoje eu sinto a
presença dele nesta Casa, em cada problema resolvido, em
cada ajuda quando precisamos, em todos os pedidos
atendidos...sinto à vontade dele que esta Casa continue por
mais 25 anos e ainda mais...enquanto existirem em Hortolândia
meninas precisando da sua ajuda.
Então, padre Pianzola, continue ajudando e inspirando a Casa e
esta diretoria, da qual faço parte, que está levando para frente o
sonho que começou com as irmãs e inspire também todos os
funcionários, voluntários, patrocinadores e amigos, que nunca
se cansem de sonhar conosco!

25 anos da Casa Betânia da Paz
Falar desta casa é falar de dedicação, compromisso e
solidariedade de muitas pessoas. As irmãs que
fundaram e tantas outras que por aqui passaram e as
que estão presentes, elas são a inspiração para o
trabalho; os funcionários, que não vem só para
garantir seu sustento mas que vestem a camiseta da
casa e cumprem sua jornada com muito carinho; os
voluntários que doam seu tempo e espalham alegria
com seus sorrisos; tantos colaboradores que ajudam
ﬁnanceiramente ou com itens necessários para a
manutenção da casa.
De minha parte como voluntária e membro da
diretoria agradeço a oportunidade de participar deste
projeto, porque doando meu tempo aprendo lições de
humildade e amor todos os dias e sinto que aqui
podemos viver e exercer o que lemos no evangelho.
" Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos
anjos e não tivesse amor... " 1 Coríntios 13
Maria do Carmo
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Falar sobre a Casa Betânia da Paz para mim é relembrar momentos importantes da minha história...
Lembro-me que a Irmã Samuela compartilhou com minha mãe (Dona Lucia) a intenção de estruturar o
Projeto e pediu que identiﬁcasse as meninas do bairro e apresentasse a proposta às mães para
autorização...
E assim, minha mãe fez... foi até as casas de algumas meninas como Meire, Marilza, Juliana, Adriana,
Luciene, Leila, Gislaine, Gisele, Dany Kelly, Débora, Cícera, Maria Aparecida, Maria das Graças,
Elisangela, Rosemeire, Rosinete, Alice, Jucelia...e outras que estavam no primeiro dia, mas peço
desculpas por não recordar os nomes...
Com a permissão das mães, a "dona Lucia" foi acompanhar as meninas até a "Casa das Irmãs" para
ensinar o caminho...era meados de agosto de 1995 e ali nascia a Casa Betânia da Paz...
Na ocasião do primeiro dia, me recordo que a Irmã Samuela me perguntou se eu também gostaria de
entrar no projeto e eu, com apenas nove anos de idade e sem entender muito bem do que se tratava,
aceitei...
Aprendemos o trajeto e íamos caminhando diariamente para a Casa Betânia...
Em um segundo momento, me lembro que utilizávamos o transporte público... até que as Irmãs
conquistaram uma perua kombi para o deslocamento aos bairros e escolas, que frequentávamos no
horário oposto ao que participávamos na Casa...
Aprendíamos artesanato, como crochê com Edna, Zulmira, Raimunda e Lucia; ponto cruz com Walkiria;
corte e costura com Cleusa, Maria José e dona Julieta; cabeleireiro com Raimunda e Cida; manicure com
Bete; tricô com Silvânia e dona Odete; pintura em tecido com Nilza e dona Albina; arte em gesso com
Laine e Cida; além de termos aulas de reforço escolar com Nathalia e Vanessa e de datilograﬁa com
Márcia...
Posso aﬁrmar que foram tantas outras voluntárias e atividades que minha memória não dá conta de
recordar após 25 anos...
A Casa Betânia da Paz sempre foi um espaço muito acolhedor, além das mulheres que ensinavam os
ofícios, tinham as voluntárias que cozinhavam, como dona Edneia, dona Maria, Mara... aquelas
senhoras que iam limpar a Casa como dona Nerci e Maria...e muitos outros voluntários que trabalhavam
nos "bastidores" como os Conselheiros e a equipe de festa, o Sr. Natal e Maria Helena, Laine e Adalberto,
Edna e Carlos, Marlene e Luís, Nei e Regina... e tantos casais e voluntários que se dedicavam a este lindo
Projeto...
Minha mãe, dona Lucia, continuava ajudando as Irmãs no que podia, fazia bazares, administrava os
passes de ônibus e aconselhava as meninas...
E assim fui crescendo e aprendendo com as Irmãs, voluntárias e com as meninas, sobre a importância de
servir ao próximo... Após aprender os ofícios, comecei a transmitir os conhecimentos para as outras
meninas...
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Fui permanecendo na Casa até ser convidada pela Irmã Nazária e pela Marlene para trabalhar como
assistente administrativa na secretaria da Casa... atuei até os dezessete anos, quando decidi prestar
vestibular para Psicologia, após observar na Casa o trabalho de um grupo de estagiários desse curso...
Em minhas férias da Universidade, eu retornava à Casa Betânia da Paz para ajudar no que podia...
percebia que muitos conhecimentos
como Excel, que aprendi com Marlene
ao fazer as listas de frequência
das meninas na Secretaria da Casa,
me ajudaram muito na
minha atuação como estagiária de
Psicologia... a vivência
prática na Pastoral da Criança me
ajudou a compreender
as aulas teóricas de
Desenvolvimento Infantil na
faculdade e, tenho certeza que
minha base familiar e o
convívio com as Irmãs, com os
voluntários e com as
meninas da Casa marcaram
positivamente a construção
da minha identidade...
Quando terminei a
graduação, fui contratada pela
empresa em que ﬁz
estágio na área de Psicologia
Organizacional...
Em 2014, passei em um
concurso público na minha área de
atuação e hoje trabalho em
uma das melhores Universidades do
país...
Agradeço a Deus e a Imaculada Rainha
da Paz pela oportunidade que tive em
participar desse lindo projeto que é a Casa Betânia da Paz...
Ainda hoje minha mãe, dona Lucia, realiza os bazares em prol da Casa...
Acredito que as Irmãs e os voluntários da Casa Betânia da Paz marcaram a vida de muitas meninas de
Hortolândia, que hoje são grandes mulheres, mães e proﬁssionais...
Luciana e Lucia Batista
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Falar da Casa Betânia é falar do Padre Beato Francisco Pianzola. É falar de todas as Irmãs Missionárias
da Imaculada Rainha da Paz que já passaram e ainda estão nesse projeto. É falar de cada menina, cada
família, cada voluntário, cada colaborador e cada parceiro que ajudaram a construir essa linda história.
É falar de amor, solidariedade, desaﬁos e entrega. Sobretudo falar de gratidão.
Como sou grata, por todo amor e conhecimento que recebi, sim, pois aprendi muito mais do que ensinei.
Gostaria de falar especialmente às meninas, pelas quais tenho um amor que transborda. Obrigada por
partilharem comigo suas histórias, suas angústias e alegrias. Obrigada pela conﬁança e pela acolhida.
Pelas brincadeiras, pelos jogos de queimadas, pelas risadas e pelas lágrimas. Obrigada por me
oportunizarem ser uma pessoa melhor e mostrar o que há de melhor em vocês.
Obrigada às famílias por me permitirem ser ajuda e direcionamento.
Gratidão inﬁnita pelas pessoas que me construíram até aqui, especialmente pela saudosa Irmã Nazaria e
obrigada pela conﬁança e parceria da atual diretoria: partilhamos dos mesmos objetivos e juntos
continuaremos escrevendo esta linda história!
Dulcy Negri

Associação Instituto das Irmãs Missionárias da Imaculada Rainha da Paz
Rua José Camargo, Nº290/310 - Remanso Campineiro

