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Fazer parte de uma obra como a Ajuda de Berço é viver na Esperança. Esta é uma
característica humana que nos impulsiona. Que nos faz construir novos projetos.
Com a esperança acreditamos que não existe um não definitivo.
Diante de todas as crises aqui vividas temos experimentado o maior dos tesouros humanos,
acreditar que cada pessoa é criada por Deus. Ele que deposita na humanidade toda a esperança é
que semeia nos nossos corações a esperança, que nos faz acreditar que existe sempre um novo
amanhã. Uma nova oportunidade.
O ser humano é sempre um eterno projeto capaz de mudar a sua vida de forma a torná-la melhor.
A Ajuda de Berço tem ajudado a mudar vidas há 17 anos.
Desde já, a vida das crianças por nós acolhidas e das suas famílias, mas também a vida dos
fundadores, dos doadores, dos voluntários, dos colaboradores, dos amigos, de todos os que por
aqui vão passando.
Tem sido esta experiência de amor e de serviço ao próximo  que nos tem feito viver muitas alegrias
e derramado muitas lágrimas, estas sempre amparadas pela esperança de que é possível fazer
acontecer a alegria, a paz e o amor na vida de quem se cruza no nosso caminho.
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Testemunhamos que quando homens e mulheres se unem em torno de um objetivo comum como a
Ajuda de Berço vem a força e a esperança. Estas tornam-se presentes e todos nós temos a
obrigação de cuidar bem desta força que está dentro de nós.
A fé tem alimentado a nossa esperança e juntas devem ser semeadas dentro das nossas casas
assim como a caridade. Só assim esta obra será casa de esperança para quem precisa desta
ajuda.
Estar aqui, fazer parte desta obra, viver esta obra é ganhar.
Ganhar muita esperança e acreditar que a generosidade, o desprendimento e o amor fazem o
mundo mudar e avançar.
Sandra Anastácio

Palavras de um amigo.

Quando Deus quer…
A Primavera, na Ajuda de Berço (falo da casa de Monsanto, onde vou mais), faz toda a diferença. A
luz, o sol, os espaços ganham nova vida. As brincadeiras, os risos e os choros das crianças
juntam-se ao espreguiçar da natureza, que também reage às mudanças que a primavera faz.
Uma feliz coincidência é a do aniversário da fundação da Ajuda de Berço. Os aniversários são
importantes. Os das pessoas e os das vidas das pessoas. Dizer que a Ajuda de Berço faz anos é
mais que assinalar uma data do passado. Fazer anos é viver com alegria o presente, olhando o
muito que se fez e aceitando o desafio que o futuro nos pede. Quando juntamos a fé às nossas
celebrações elas tornam-se verdadeiramente Acção de Graças. Acção de graças por se ter
cumprido o que escreveu Pessoa: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Tudo, na vida do
crente, nasce porque Deus quer e nós sonhamos. É bom sonhar. Enche-nos de esperança. E,
usando as palavras do Papa Francisco, não podemos deixar que nos roubem a esperança.
Agradecer é importante. A Deus, muito mais. Nestes dias de calor e de acção de graças,
agradecemos a Deus a alegria e os sonhos das crianças que passaram por nós. Agradeçamos os
gestos de carinho e de atenção da equipa técnica, das cuidadoras, dos voluntários… agradeçamos
a chama acesa da Direcção que continua a sonhar para criar mais uma obra querida por Deus.
O querer de Deus não se impõe. Quando Deus quer, põe-nos a sonhar.
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fr. Filipe, op

Notícia da Ajuda de Berço

E chegamos ao mês de Março….
Este mês que tão especial é para nós!!
Começam a florir os campos e as árvores e com eles vêm mais passeios, mais experiências e
momentos inesquecíveis!

Março é para nós um mês com um simbolismo muito importante… há 17 anos atrás nasceu e
cresceu a nossa grande “casa” Ajuda de Berço.
Por isso, caminhamos não só por mais 17 anos, mas por quantos a vida assim nos permitir, por
quantos as crianças precisarem que caminhemos juntos!!!
Assinalamos este dia 12/03/2015, com uma festa muito especial que juntou fundadores,
voluntários, colaboradores … AMIGOS! e as nossas crianças estavam radiantes J
Partimos para novas aventuras e aguardamos, ansiosamente pela chegada da Primavera!
Beijinhos e abraços

Bons momentos!
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São muitas as formas de voluntariado e nem todas são de iniciativa individual.
A Ajuda de Berço tem contado com o apoio de muitas empresas, que colaboram com o nosso
projeto de diversas formas.

O novo site e a nova campanha de IRS, são fruto do trabalho de duas empresas que,
voluntariamente, se disponibilizaram a oferecer o que de melhor sabem fazer. A Innovagency e
JWT, marcam este início de ano de 2015 na Ajuda de Berço de forma muito clara, com um site
totalmente renovado e de fácil navegação; e com a renovação da imagem da Ajuda de Berço, cuja
campanha de IRS é a primeira de várias novidades que iremos por na rua durante os próximos
meses.
Estamos muito felizes com estes novos voluntariados, tão preciosos, de mais dois amigos da
nossa casa.

 

Ajude-nos com o seu IRS
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Uma simples cruz no Anexo H do seu IRS é um pequeno detalhe que faz toda diferença para a
Ajuda de Berço. Ao seleccionar a opção 901 do Anexo H, está a doar 0,5% dos seus impostos de
uma forma completamente gratuita. Clique aqui e saiba mais sobre este pequeno detalhe que
pode ser um grande gesto.
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