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Editorial | Direcção

Quando há 15 anos fundámos a Ajuda de
Berço, foi para nós, fundadores, um acto de
Fé. Por acreditarmos em Jesus e querer
ajudar a construir um mundo melhor, mais
justo, mais fraterno através da defesa da vida
humana, concretamente através do
acolhimento de bebés em situação de
perigo.
Preocupam-nos os bebés em sofrimento, ou

por não poderem nascer ou por terem nascido e serem vítimas do desamor humano.
E é assim que desde 1999 já acolhemos 300 bebés.
Desde essa altura que tínhamos o desejo de caminhar até Fátima, com as crianças acolhidas na
Ajuda de Berço para agradecer a Deus o dom da Vida. Das nossas vidas e a de todas as crianças
que a Ajuda de Berço acolheu e virá a acolher.
Passados estes anos, esta experiência que faz-nos sentir mais a presença de Deus e a querer ser,
cada vez mais, um sinal do Seu Amor ao serviço destas crianças.
No dia 28 de Setembro finalmente, fomos a Fátima com as crianças da Ajuda de Berço, com
alguns funcionários, alguns voluntários e o Frei Filipe,op. que preparou a cerimónia de consagração
e oração. Foram momentos simples sempre acompanhados de chuva, de excitação e alegria das
crianças.
Mas chegámos com o coração a transbordar de alegria, porque tal como em 1998, quando
dissemos sim a esta Missão, regressámos de Fátima com o nosso sim mais reforçado, neste
caminho que aceitamos, às vezes tão longo e tortuoso onde as perdas e encontros, tristezas e
alegrias são uma constante mas que enchem a nossa vida de sentido.
Temos também o gosto de partilhar que no dia 17 de Outubro tivemos a visita do Senhor Patriarca,
Senhor D. Manuel Clemente, que almoçou connosco na Casa de Monsanto. Para nós esta visita foi
numa bênção e um alento para continuar esta missão.
A Ajuda de Berço caracteriza-se por ser uma obra dinâmica, aberta à realidade e ao que nos é
pedido em casa momento, e a presença do Senhor Patriarca representa num acto de solidariedade
para com esta obra e o seu futuro!
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Notícia da Ajuda de Berço

E assim dizemos até já ao Verão... | Equipa Técnica
Com a chegada do Verão, do calor e o final das aulas para muitos meninos, podemos proporcionar
às nossas crianças momentos de diversão e passeio inesquecíveis para todos!!
Apesar das dificuldades diárias e limitações com que todos nos deparamos, a Ajuda de Berço não
descura nunca o mais importante: as nossas crianças!!! E é por isso que tentamos, ao máximo,
minimizar os efeitos da institucionalização, dinamizando o dia-a-dia de todos eles … e que altura
melhor para o fazer, senão o Verão?
Graças ao apoio dos nossos voluntários, conseguimos realizar passeios diários durante os meses
de Julho e Agosto a praias e parques (como tão bem podem ver), onde algumas das nossas
crianças tiveram o seu 1º contacto com o mar, com a areia e puderam ainda ver alguns dos seus
animais preferidos!
Chegando ao fim, o balanço é positivo e já esperamos, ansiosos, pelo próximo Verão pois é
garantindo estes sorrisos através da partilha destes momentos, que cresce, a cada dia, a
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motivação para continuarmos a nossa missão!
Um até já e muito obrigada amigos!

Bons momentos!

O melhor que pode acontecer a uma casa como a da Ajuda de Berço é ter amigos que
acreditam na nossa causa, tanto como os que trabalham diariamente nela, e sobretudo que se
mantém ao longo dos tempos. Assim tem sido com a empresa BRISA. Ao longo dos anos tem
acreditado no nosso trabalho e contribuído de uma forma muito generosa para este projecto. À
BRISA – Auto-estradas de Portugal SA, um grande agradecimento em nome de todas as crianças
que vivem nas casas das Ajuda de Berço. São elas as beneficiárias desta generosidade sem
tamanho! 
Outros bons momentos!

Junte-se a esta causa

Já conhece o projecto AMIGOS DA AJUDA
DE BERÇO? Com um simples gesto pode
tornar-se parte desta causa, apoiando de
uma forma regular a partir de 2,50€ por mês!
Saiba mais sobre este projecto e torne-se um
grande AMIGO das nossas
crianças. Conheça ainda os produtos que
mais fazem falta na nossa despensa!
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