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Em tempos difíceis, as boas notícias fazem-nos bem. Nesta edição da nossa newsletter há que
falar das boas notícias vão acontecendo pela Ajuda de Berço.
Crianças que vêm cumprindo a concretização do seu projecto de vida, pais que aos poucos
retomam a sua vida normal.
A alegria de conseguir trabalhar em equipa, de forma a conseguir concretizar projectos de vida que
se pretendem seguros e definitivos.
Campanhas de angariação de fundos que permitem garantir a sustentabilidade da Ajuda de Berço.
Testemunhos maravilhosos de pessoas amigas que ao celebrarem momentos importantes das
suas vidas, como por exemplo casamentos, baptizados, aniversários, convertem os seus presentes
em ajudas para as crianças acolhidas na Ajuda de Berço.
Nesta casa onde tudo começa por uma má notícia, “ uma criança que precisa de ser acolhida e se
vê privada de viver com a sua família”, pode ser a oportunidade de, a curto médio prazo, ser este
acontecimento transformado numa boa notícia.
Creio mesmo que o bem necessita do mal para se tornar visível e a Ajuda de Berço é a
oportunidade que a maioria das suas protagonistas tem de transformar o mal em bem. E muitas

vezes na azáfama das nossas preocupações e afazeres, esquecemo-nos da oportunidade que
temos de, com gestos simples mas encadeados noutros gestos simples, fazer acontecer o bem.
Faz-nos bem fazer o bem e deste bem fazer boas notícias.
Constantemente ficamos petrificados com as más notícias de que a violência doméstica aumenta
todos os dias, com histórias de abandono e negligências mas, quando tudo isto se ultrapassa e
são encontradas soluções, é impressionante a nossa indiferença e a frieza como reagimos às boas
notícias.
No caso da Ajuda de Berço, todos os dias também acontecem boas notícias: os meninos que não
sabiam sorrir e agora já sabem; os pais que não apareciam e pareciam não se importar que
descobrem a importância de ter um filho, os meninos abandonados que encontram as famílias do
coração através da adopção.
Todos os dias aqui são uma oportunidade de fazer o Bem e de ser promotor de boas notícias. E
isso faz-nos muito bem.
Sandra Anastácio

Palavras de um Amigo

Está perto o São Martinho e de lá ao Natal é um salto pequeno nos dias e nos afazeres. Aos
poucos o Outono vai-nos ambientando para estas caminhadas da vida que celebramos e
integramos no correr do dia-a-dia. A ajudar-nos temos, na Igreja, o Advento, o tempo das
preparações interiores para que o Natal seja realmente o que queremos celebrar: alegria luz,
perdão, justiça e amor.
Estes valores não são patente exclusiva dos cristãos e muito menos para serem vividos
individualmente. Por isso, também a Ajuda de Berço é chamada a viver e celebrar estas atitudes
nas duas casas que tem e também já com horizontes mais largos, olhando para a construção da
próxima casa.
O trabalho e o empenhamento de cada um será o compromisso de querer continuar a promover o
admirável dom da vida que Deus em cada dia nos concede, mesmo quando a saúde não a deixa
celebrar com o júbilo. É o que os meus olhos vêm quando penso na próxima casa: um lugar onde a
alegria terá de entrar, onde a luz terá de iluminar, o perdão terá que reinar, a justiça terá que ser lei

suprema e o amor terá que ser a transbordar.
António Gedeão dizia que o sonho comanda a vida. Eu chamo ao sonho esperança, porque só ela
é que comanda a vida. Só a esperança pode dar sentido ao que fazemos e ao que viermos a fazer.
Já a sentimos no olhar de cada criança que acolhemos. Mais sentiremos quando acolhermos as
que precisam do nosso amor, atenção e cuidado. Tenhamos esperança no presente que já vivemos
e no futuro que já se sente.
Fr. Filipe, op

Noticias da Ajuda de Berço

Intervir em rede é sobretudo agir e interagir num sistema onde todos os actores são
fundamentais para a resolução do problema. A intervenção em rede exige multidisciplinariedade
e interdisciplinaridade, interacção e disponibilidade. A problemática das crianças
institucionalizadas é transversal. Exige uma intervenção articulada e integrada em rede. Pelo que,
ao efectuar-se um plano de intervenção para cada criança em acolhimento residencial na Ajuda de
Berço é imprescindível o estabelecimento de uma rede para a obtenção de um bom resultado.
Na Ajuda de Berço intervir em rede é uma metodologia adoptada desde a criação desta instituição.
Acolher e proteger a criança, definir um projecto de vida, prevenir a institucionalização, ??? exigem
intervir em rede…
A rede é constituída por todos os intervenientes: as equipas técnicas; os profissionais; a família; a
criança; e os vários parceiros da comunidade – hospitais; maternidades; tribunais; CPCJ´s
(Comissão de Protecção de Crianças e Jovens); escolas; segurança social; outras IPSS’s
(Instituição Particular de Solidariedade Social); etc..
Em rede todos os intervenientes têm um papel a desempenhar, onde nenhum é de menos
importância!
Quem ganha? Todos, mas naturalmente as crianças!

Bons momentos!

Gel Peixe - As amizades mais antigas têm qualquer coisa de especial….
Algumas marcas acompanham-nos desde há muitos anos, com muita amizade, fazendo parte
diariamente da alimentação das crianças que acolhemos. É o caso da Gelpeixe, que nos oferece
com regularidade peixe e outros alimentos congelados. Estes produtos, fazendo parte de uma
alimentação saudável e desejável para as crianças, não os temos que comprar dando esta
empresa, pela sua constância e quantidade de produtos doados, um grande apoio à Ajuda de
Berço! Muito muito obrigado Gelpeixe!

Testemunhos
"Para mim a Ajuda de Berço, é a entrega incondicional na relação de partilha, tristezas, alegrias e
amor para com as crianças". Margarida Madeira, Serviços Gerais.
“Ser voluntária, na Ajuda de Berço, é o privilegio de entrar numa casa onde a prioridade é fazer
cada criança crescer com amor e dedicação, e poder percorrer este caminho, que me ensina a dar
mais atenção ao próximo.”. Manuela Geirinhas, Voluntária.

Junte-se a esta causa!

Já está a pensar nos presentes de Natal?
Não se esqueça que um simples gesto pode apoiar um bebé da Ajuda de Berço.
Para mais informações entre em contacto connosco através do email
ajudadeberco@ajudadeberco.pt.

Saiba mais na página de facebook Ajuda de Berço ou em www.ajudadeberco.pt
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