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Pastoral do Menor
Clamor do Papa Francisco aos jovens e pela solidariedade
“Jovens, por favor, não se ponham na cauda da
história. Sejam protagonistas. Joguem no ataque! Chutem para
frente, construam um mundo melhor, um mundo de irmãos, um
mundo de justiça, de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade.
Não deixem para outros o ser protagonistas da mudança!
Através de vocês, entra o futuro no mundo. Também a vocês, eu
peço para serem protagonistas desta mudança. Continuem a vencer
a apatia, dando uma resposta cristã às inquietações sociais e
políticas que estão surgindo em várias partes do mundo. Não olhem
da sacada a vida, mergulhem nela, como fez Jesus.”
(Papa Francisco, Vigília de oração com os jovens,
Rio de janeiro, 27/07/ 2013)

“Queria lançar um apelo a todos os que possuem
mais recursos: não se cansem de trabalhar por
um mundo mais justo e mais solidário!
Lembremo-nos sempre: somente quando se é capaz de
compartilhar é que se enriquece de verdade; tudo aquilo
que se compartilha se multiplica! Pensemos na multiplicação dos pães de Jesus! A medida da grandeza de uma sociedade é dada pelo modo como esta trata os mais necessitados, quem não tem outra coisa senão a sua pobreza!”
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(Papa Francisco, visita à Comunidade de
Varginha (Manguinhos), 25/07/2013)

A serviço da vida de crianças e adolescentes

A

Pastoral do Menor, alicerçada na ação evangelizadora da Igreja
no Brasil e orientada pelas Diretrizes Gerais da Conferência Nacional dos Bispos (CNBB), com mística e identidade próprias, foi
implantada na Arquidiocese do Rio de Janeiro em 1984 pelo Cardeal Dom
Eugênio Sales, buscando a promoção e defesa da criança e do adolescente, desrespeitados em seus direitos humanos.
Missão
“Promover e defender a vida das crianças e dos adolescentes empobrecidos e em situação de risco pessoal e/ou social desrespeitados em

seus direitos fundamentais” (CNBB- Pastoral do Menor Nacional, Princípios, Diretrizes e Organização, Artigo 12, 2014).
Objetivo
“A Pastoral do Menor se propõe, à luz do evangelho, buscar uma resposta transformadora, global, unitária e integrada a situação da criança e
do adolescente empobrecidos e em situação de risco pessoal e/ou social,
promovendo a participação dos mesmos como protagonistas” (CNBBPastoral do Menor Nacional, Princípios, Diretrizes e Organização, Artigo
13, 2014).
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Atendimentos 2016
Projeto I
Programa
de Atendimento ao
Adolescente
em Situação de
Vulnerabilidade social
PLEITEAR
Primeira etapa:
Crianças e Adolescentes
nas atividade
socioeducativas da
Marinha do Brasil
e Exército Brasileiro
• 982 participantes
• 67 atendimentos sociais
• 1034 participantes nos
encontros com famílias
• 54 visitas culturais
• 24 Reuniões de Agentes

da Pastoral do Menor
Segunda Etapa:
Programa Jovem
Aprendiz
• 125 Jovens aprendizes
• 71 Formandos
• 764 Atendimentos sociais
a jovens
• 130 Atendimentos sociais
de famílias
• 31 Inserções no mercado
de trabalho
• 14 inserções na graduação / faculdade
• 17 realizando Cursos
Técnicos
• 13 realizando curso de
línguas
• 4 ingressaram na carreira
Militar
• 208 visitas de acompanhamento dos jovens nas
empresas parceiras
• 2 reuniões com famílias
PROJETO II
Centro Socioesportivo
Comendador Armindo da
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Fonseca – Campinho
Desenvolvimento
comunitário
• 2112 Atendimentos
• 167 Crianças e jovens no
Futebol, Handebol, Basquete, Ginástica e Capoeira
• 120 famílias atendidas
• 298 pessoas participaram
dos cursos profissionalizantes
• 215 formandos nas oficinas de inglês, audiovisual,
poesia e informática.
• 3440 acessos à internet
em parceria com o Rio Solidário/ Casa Futuro Agora.
PROJETO III
Programa
de Inclusão Digital
• 19 espaços de educação
digital em parceria com a
RECODE e Rio Solidário/
Casa Futuro Agora;
• 2788 formados no pacote
Office e cursos Expressos
• 12 formações continuadas

para os educadores
PROJETO IV
Programa
de Apoio Familiar
• 362 famílias atendidas;
• 1810 pessoas beneficiadas;
• 38 Estudos Psicosociais e
visitas domiciliares;
• 49 Orientação e Encaminhamento (acolhimento);
• 26 Articulação com a Rede
Socioassistencial;
• 57 Agentes de Pastoral
participaram das reuniões
mensais de orientação para
o trabalho com famílias e
comunidades;
• 143 Agentes da Pastoral
do Menor e Educadores
do Programa de Inclusão
Digital capacitados nas
áreas saúde, garantia de
direitos das crianças e
adolescentes, planejamento,
gestão de pessoas, relações
interpessoais e elaboração
de projetos.

PROJETO V
Passaporte da Cidadania
• 124 atendimentos sociais;
• 1004 atendimentos de crianças,
adolescentes e jovens em “situação de rua”;
• 126 encaminhamentos/
Watendimentos em diversas áreas
• 23 atividades culturais
PROJETO VI
Unidade Móvel de
Saúde Bucal
• 581 atendimentos odontológicos

• 1672 procedimentos odontológicos;
• 142 promoção e prevenção em
saúde bucal
PROJETO VII
Assistência Religiosa
aos adolescentes
privados de liberdade /
Regime de internação
• 56 assistentes religiosos atuando nas unidades do Departamento
Geral de Ações Socioeducativas/
DEGASE;
• 60 adolescentes receberam

sacramentos;
• 200 atendimentos semanais
• 1160 atendimentos mensais
• 13920 atendimentos anuais
PROJETO VIII
Assessoria e garantia
de direitos
• 6 reuniões do Fórum Estadual de
Aprendizagem
• 8 reuniões do Fórum de Erradicação
do Trabalho Infantil e de Proteção ao
Adolescente Trabalhador como membro da secretaria executiva;

• 8 reuniões do Fórum dos Direitos
das Crianças e Adolescentes do
Estado do Rio de Janeiro/Fórum
DCA/ERJ; reuniões da Rede Rio
Criança/RRC
• 7 Visitas de articulação dos
regionais
• 3 Capacitações para as entidades
de assistência social inscritas no
CMAS/RJ com 344 participantes;
• 4 ações de acompanhamento e
assessoramento aos Conselheiros
Tutelares eleitos.
• 6 reuniões na Rede Rio Criança/
RRC
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Pastoral do Menor - 32 anos de proteção social para crianças, adolescentes e famílias

Estímulo ao
protagonismo
infantojuvenil
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Inserção de jovens
no mundo do trabalho

Atividades socioeducativas:
apoio pedagógico, cultura
digital, esporte e lazer

Fortalecimento de
vínculos familiares
e comunitários

Penha Circular
Cidade Alta

Parada
de Lucas

Costa Barros
Acari

Santíssimo

Urucânia

Paciência

Campo Grande

Nova Holanda

Cordovil

Inhauma

Braz Pina/Quitungo

Guadalupe

Santa Cruz

Vila do Pinheiro e Vila do João

Vila Isabel

Engenho da Rainha
Campinho
Amorim

Méier

Sepetiba

Glória

Nova Sepetiba
Gardênia Azul
Cidade de Deus

Rio das Pedras

Leblon
Rocinha

Pastoral do Menor

Territórios
de atendimento

A Pastoral do Menor atua na cidade
do Rio de Janeiro, através
de 29

polos que atendem a 152
comunidades favelizadas.
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PROJETO I - PLEITEAR

Programa de atendimento ao adolescente em situação de vulnerabilidade social

O programa de atendimento ao adolescente em situação de vulnerabilidade social/PLEITEAR está dividido em duas partes.
Primeira Etapa:
Parceria com Unidades Militares

982 participantes
As atividades socioeducativas para crianças e adolescentes ocorreram em parceria com Associação Beneficente Rio Criança Cidadã –
ABRCC, Unidades Militares do Exército Brasileiro, dentre elas, CPOR
e da Marinha do Brasil - CIAMPA, CEFAN,CRESUMAR e CIAGA.

Eu quero agradecer a oportunidade
de estar no Projeto porque além de
estarmos aqui praticando esporte,
nós podemos ter uma visão diferente do
futuro, nós podemos ter uma
nova perspectiva de vida.
Aluno do CIAMPA, E. G., 17 anos
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SEGUNDA ETAPA:
Jovem Aprendiz

125 participantes
A Pastoral do Menor tem a habilitação para dar formação técnica-profissional para Jovens Aprendizes, seguindo as diretrizes do
Ministério do Trabalho e Emprego. No Programa de Aprendizagem
a equipe técnica desenvolve as seguintes ações: seleção, encaminhamento, reuniões com parceiros, articulações com o Ministério do
Trabalho e Emprego, acompanhamento nas empresas e no processo
de formação técnico-profissional, atendimentos social e psicológico,
reuniões e orientações para os familiares.

Após entrar na Pastoral do Menor, eu decidi buscar um futuro
melhor, ter ótimo emprego, ter uma vida estável. Na Pastoral os
professores são de qualidade, sempre nos mostrando o que é melhor.
Espero que eu possa ser efetivado e assim sempre crescer na empresa
e na vida. J. O. - Turma: 14
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PROJETO II - Desenvolvimento Comunitário
Centro socioeducativo Comendador Armindo da Fonseca - Campinho

O

Centro Socioesportivo Comendador Armindo da Fonseca foi criado em 1993 com
o intuito de atender crianças
e adolescentes, em consonância
com a Política Nacional de Assistência Social /PNAS 2004. As ações desenvolvidas são de Proteção Social
Básica, tendo como objetivo contribuir na “prevenção de situações de
risco por meio do desenvolvimento

de potencialidades e aquisições, e o
fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários”. Outro aporte legal é
o Estatuto da Criança e do Adolescente/ Lei Federal nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, no que tange o apoio
socioeducativo em meio aberto, as
atividades realizadas propiciam o
desenvolvimento de potencialidades
e ampliação do universo informacional, cultural e esportivo.

2112 ATENDIMENTOS
Aqui na vila olímpica eu faço cursos de
inglês, áudio visual e informática além de
fazer projetos como handebol e capoeira.
Aqui tem vários instrutores e educadores.
Aprendi muito nas aulas de informática.

A. J., 16 anos.
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PROJETO III - Inclusão Digital e Cidadania

N

a perspectiva de promover ações
que diminuam a condição de vulnerabilidade social de crianças,
adolescentes e suas famílias, na “Alfabetização

Digital” o Programa de Inclusão Digital vem alicerçando suas metas. Este programa é realizado com as parcerias Rio Solidário/Casa Futuro
Agora e RECODE.

19 polos de educação e
2788 participantes
Faço Curso de Informática
na Pastoral do Menor. É muito
importante porque um dia eu vou
poder ensinar alguém que não sabe.
Eu aprendi a editar vídeos, fotos,
aprendi a fazer um calendário
personalizado. A trocar o plano
de fundo. Também fizemos
um filme com imagens...
C. R. N., 13 anos, PID Rocinha
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11

PROJETO IV - Programa de Apoio Familiar

O

trabalho social com famílias da Pastoral do Menor tem como objetivo
“fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida” (Resolução 109 do Conselho Nacional
de Assistência Social, 2009). E, ainda, “Orientação e apoio sócio familiar”(Estatuto
da Criança e do Adolescente/Lei Federal nº 8.060/1990, Art. 90). Com as seguintes
estratégias de ação: Conhecer a realidade das famílias; Trabalhar o protagonismo pessoal e familiar; Desenvolver atividades que promovam as famílias como
agentes de transformação social; Fortalecer as famílias em suas relações internas,
estimulando os laços afetivos; Trabalhar o desenvolvimento da autoestima, da valorização pessoal e do grupo familiar na vida comunitária; Sensibilizar e orientar
as famílias com relação à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica,
abuso e exploração sexual; Sensibilizar e orientar as famílias para erradicação do
trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador.

362 famílias atendidas e
1810 pessoas beneficiadas
Com a participação no grupo de
famílias pude refletir sobre todos os
problemas e situações vividas
em minha casa...
P. Comunidade Urucrânia
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PROJETO V - Passaporte da Cidadania

O

projeto Passaporte da Cidadania atua a partir de um
ônibus localizado em pontos estratégicos da cidade. No local a
população de rua conta com atividades lúdicas, pedagógicas,
culturais, esportivas e o acesso à cultura digital como ferramenta pedagógica. A proposta funciona como ponto de articulação para
uma rede estratégica de serviços, com o intuito de sensibilizar e articular
a sociedade civil através de parcerias para prevenir e combater toda forma de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, violência
doméstica, uso de drogas, evasão escolar e outros, exigindo dos órgãos
governamentais ações concretas para transformar esta realidade.

124 atendimentos sociais
1004 atendimentos a crianças e
jovens em situação de rua
No ônibus temos acesso ao
computador e podemos conversar com
nossos amigos e familiares que não estão
próximo de nós. Temos a oportunidade
de enviar currículos e documentos
para sites de emprego.
J. C. B.S., 19 anos.
13

PROJETO VI - Unidade Móvel de Saúde Bucal
581 atendimentos e
1672 procedimentos
odontológicos realizados
Agradeço muito pela oportunidade, onde meu filho
foi atendido, tratado e cuidado. Estava com uma dor
que latejava e não me deixava dormir. O doutor me
atendeu com carinho e salvou meu dente,
além de me medicar e orientar.
A. L. M. dos S. - 37 anos - Moradora de Paciência

A

Unidade Móvel de Saúde
Bucal tem como objetivo
desenvolver ações de promoção e prevenção em
saúde bucal, com palestras, escovação
e avaliação odontológica. Como também
o tratamento odontológico para as crianças, adolescentes e seus familiares, par-
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tícipes dos programas da Pastoral do Menor. A operacionalização do programa se
dá através de um ônibus adaptado como
consultório odontológico que percorre as
comunidades e demais locais de desenvolvimento das ações. Com o patrocínio
do Hilfswerk Brasilien - Suiça - Dom Karl
Josef Romer.

Dom Karl Joseph Romer, Bispo
Auxiliar Emérito da Arquidiocese
de São Sebastião do Rio de
Janeiro, é patrono do
Programa da Unidade Móvel de
Saúde Bucal, para o qual obtém
financiamento na Suíça.

Religiosa aos Adolescentes
PROJETO VII –Assistência
privados de Liberdade

A

Assistência Religiosa aos Adolescentes Privados de Liberdade
é uma atividade desenvolvida
desde 1997 pela Comissão Arquidiocesana. Os assistentes religiosos, que
recebem formação continuada, comparecem semanalmente a todas as unidades do
DEGASE(Departamento Geral de Ações So-

UNIDADES ATENDIDAS NA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

cioeducativas), levando a Palavra de Deus.
Nestas ocasiões eles oferecem aulas de
catequese para os jovens que pedem para
receber os sacramentos e comemoram os
aniversariantes do mês. As celebrações da
Santa Missa acontecem nos tempos litúrgicos mais importantes como Natal,Semana
Santa, Páscoa e outras festas cristãs.

13.920 atendimentos
60 adolescentes
receberam
sacramentos

INTERNAÇÃO
5 UNIDADES NA ILHA
DO GOVERNADOR
• Centro de Socioeducação
Dom Bosco
• CENSE Celso de Carvalho Amaral
• CENSE Ilha do Governador
• CENSE Prof. Antonio Carlos
Gomes da Costa
• Escola João Luís Alves
1 unidade em Bangu
• Educandário Santo Expedito
SEMILIBERDADE
Centros de Recuros
Integrados de Atendimento
ao Adolescente
• Bangu • Penha • Santa Cruz

O que é ser uma Assistente Religiosa no DEGASE? É indescritível a satisfação que
sinto ao levar a Palavra de Deus para estes adolescentes privados de liberdade. O nosso
objetivo principal é mostrar que eles podem ter uma opção de vida diferente, que, com
Jesus Cristo, encontramos as respostas de que precisamos.
Trata-se por fim de educá-los na fé e de ensinar valores que não recebem em casa e
na sociedade. É um serviço que me enche de esperança, apesar das dificuldades. Mas,
é acreditando no Senhor que compartilho o dom recebido com os que necessitam. SOU
GRATA!!! M. S. B. M. 59 anos, CRIAD Penha
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PROJETO VIII - Assessoria e Garantia de Direitos
Representatividade na
coordenação da
Pastoral do Menor Leste 1
Em âmbito regional a Pastoral do Menor é o conjunto das ações e da organização das diversas dioceses. É responsável
por animar, articular e organizar a Pastoral
do Menor a nível diocesano, bem como
criá-la nas dioceses onde não existe, procurando dar unidade a todas as ações, em
consonância com as diretrizes nacionais.
De acordo com o documento CNBB-Diretrizes, Organização e Princípios de 2014,
no seu capítulo 8º, seção 2.

guindo as normatizações do Ministério
da Saúde, através de um programa de
apoio aos Agentes da Pastoral do Menor
e educadores do Programa de Inclusão
Digital. Na perspectiva de informar sobre
as rotinas importantes para a prevenção
das principais doenças e orientar sobre
os aspectos práticos para a realização
do que é preconizado utilizando todos os
recursos oferecidos na rede público privada. Esperando, assim, promover uma
melhoria do autocuidado e torná-los multiplicadores das informações sobre saúde nas respectivas comunidades.

Capacitação para os
Agentes da Pastoral do Menor
O objetivo é a formação e capacitação continuada das lideranças e/ou
agentes da Pastoral, para que possam
melhor atender as crianças, adolescentes e famílias participantes dos diversos
programas da Pastoral do Menor.

Capacitação “Buscando saber mais”
Objetivo - Dar embasamento teórico
para o participante desempenhar a função de liderança comunitária e gestão
de pessoas na comunidade e nas aulas
do Programa de Inclusão Digital.

Capacitação “Cuidar-se para cuidar”
Ministrada pela Conselheira e médica
Dra. Regina Galvão
Tem como proposta trabalhar os temas de prevenção em saúde básica, se-
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Assessoramento aos
Conselheiros Tutelares eleitos em
2016, de acordo com as diretrizes
do Vicariato Episcopal para
Caridade Social e em parceria
com o CEDECA/Rio de Janeiro.

Eventos da Pastoral do Menor

Cardeal Dom Orani Tempesta celebra
Missa pela Pastoral do Menor
Formatura nas Unidades Militares

Passaporte Sítio
e Formatura PID
Rio das Pedras

Dia das Crianças em
Paciência e Pastoral
Teatro João Caetano

Natal das crianças
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Pastoral do Menor
Dom Orani João Tempesta
Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro

Pe. Gilvan André da Silva
Assessor Eclesiástico Adjunto

Pe. Aldo de Souto Santos
Assistente Eclesiástico
Conselheiros
• Antônio Carlos Velloso
• Antônio Cesar Siqueira
• Leonardo Pereira
• Magali Rennó
• Maria Christina Noronha de Sá
• Pedro Grossi
• Regina Galvão
• Romeu Cortes Domingues
• Sérgio Frederico de Miranda Clark
• Suelly Medeiros Vasconcelos
Coordenadoras técnicas dos
Programas Sociais
• Geovana Silva e Regina Leão
Equipe social
• Amauri Eduardo Nunes (Vigia)
• Ary Antônio (Aux. de Serv. Gerais)
• Cláudia Soares de Souza
(Assistente Social)

• Élida Gabriela da Silva
(Assistente Social)
• Delton Monteiro de Almeida
(Educador área Técnica)
• Diego Micheline (Dentista)
• Francisca Giderlândia dos
Santos Assis (Assistente Social)
• Josenilson Apolinário Rosário
(Eucador Social)
• Keila Francisca da Silva
(Auxiliar de Saúde Bucal)
• Lailton Alves da Silva
(Auxiliar de serviços Gerais)
• Maria das Graças Escóssia de
Oliveira (Psicóloga)
• Maria Santana de F. Silva
(Auxiliar de Serviços Gerais)
• Marly Santana Bonotto Cabral
(Assistente Social)
• Moíra Brito Gomes
(Assistente Social)

• Paulo Oriel Shultz da Silva
(Auxiliar de Serviços Gerais)
• Roliandro Ferreira (Educador )
• Rodrigo João da Silva (Porteiro)
• Sandra Costa da Fonseca
(Psicóloga)
• Vânia Maria dos Santos
(Fonoaudióloga)
• Valter Luís dos santos
(Educador Social)
Equipe Administrativa
• Gabriel de Almeida Amin
• Kátia Valéria Lessa Barbosa
(Contadora)
• Ulysses Mesquita de Araújo
Educadores
• Alan Vitorino dos Santos
• Andrea de A.B.Torres
• Cintia Do Nascimento Ferreira

• Elen Louredo de Mendonça
• Ibsen Caio Cardoso dos Santos
• Jones da Silva Pereira
• Luan de Paula Ramos
• Márcio Montenegro
• Marcivânia dos Reis Araújo da Silva
• Raimundo Luis dos Santos
• Rodrigo Freitas de Aquino
• Vany Ximenes Cardoso Rodrigues
Assistência Religiosa ao
Adolescente Privado
de Liberdade
• Diácono Aury Silva
• Diácono Carlos Augusto Santos
Teixeira
• Diácono José Benvindo Correa Vaz
• Diácono Roberto José dos Santos
• Elio Luiz Pinto
• Marisa Dezouzart Teixeira Pinto
• Paulo Roberto Fetal

PARCEIROS
• Associação Beneficente Rio
Criança Cidadã – ABRCC
• Banco da Providência
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• Bronstein Medicina Diagnóstica
• Cal Oficina de Formação Teatral
• Centro de Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente –
CEDECA/Rio de Janeiro
• Centro de Diagnóstico por

Imagem/CDPI
• Científica Lab/CL
• DASA- Diagnóstico da América S.A

• Defensoria Pública do Estado do Rio
de Janeiro
• Empresa Municipal de Artes
Gráficas - Imprensa da Cidade
• Escritório de Advocacia Sérgio
Bermudes
• Exército Brasileiro / Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva
do Rio de Janeiro – CPOR/RJ
• Fórum de Erradicação e Prevenção
a Exploração do Trabalho Infantil/
FEPETI
• Fundo de Promoção e Propaganda
do Shopping Leblon
• IC Supply Engenharia Ltda
• Instituto Cal

• Laboratórios Médicos Dr. Sérgio
Franco
• Lafe Laboratório de Análises
Clínicas/ Lab
• Lâmina Medicina Diagnóstica
• Lions Clube/ CAMP Jacarepaguá
• Marinha do Brasil: Centro de
Instrução Almirante Milcíades
Portela Alves/CIAMPA , Centro
de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes/CEFAN, Centro
Tecnológico do Corpo de
Fuzileiros Navais/CRESUMAR e
Centro de Instrução Almirante
Graça Aranha/ CIAGA
• Pastoral do Esporte

• Prefeitura Municipal da Cidade
do Rio de Janeiro
• Rede Rio Criança/RRC
• Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro/ PUC- Rio,
Departamento de Serviço Social
• Pro Echo Cardiodata Serviços
Médicos Ltda
• Quaker Chemical Ltda
• Rádio Catedral
• RECODE- Reprogramar para
Transformar
• Rio Inclui – Obra Social da
Cidade do Rio de Janeiro
• RIO SOLIDÁRIO - Obra Social

do Estado do Rio de Janeiro
• Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social Centros de Referências da
Assistência Social/CRAS e
Centros de Referências
Especializados de Assistência
Social/CREAS
• Secretaria Municipal de Direitos
Humanos/SMDH
• Secretaria Municipal Especial de
Ciência e Tecnologia
• Sistema Fecomércio RJ SENAC/RJ-Unidades Madureira
e Copacabana

PATROCÍNIO

Arautos
do Evangelho

Hilfswerrk Brasilien - Suiça - Dom Karl Josef Romer
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Rua Benjamin Constant, n° 23 / 3º and. – Glória / Rio de Janeiro – RJ – Brasil
CEP: 20.241-150 / Tel.: +55 (21) 2292-3132 – Ramais: 333/386/326/255
www.pastoraldomenorrj.org.br / e-mail: pastoraldomenor@arquidiocese.org.br
www.facebook.com.br/pastoraldomenorrio

A serviço da vida de
crianças e adolescentes

https://instagram.com/pastoraldomenorrio

Diagramação: Ricardo Campos Mendonça - ricardo@ciadaspenas.com.br
Fotografias: Pâmela Nogueira - pamelanogueira@gmail.com

