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A Ajuda de Berço já tem 18 anos.
18 anos é a idade mais esperada! Todos nós fazemos muitos planos para esta nova etapa da vida,
é a idade da maioridade, da responsabilidade, da autonomia. É a idade em que tudo começa a
ficar mais apurado, começam os tempos das grandes decisões…de escolhas dos caminhos a
seguir...
É uma fase de transição, o que é sempre complicado.
Desejamos que esta idade marque uma era muito rica, produtiva e feliz.
No ano em que completamos 18 anos de acolhimento de crianças em situação de risco/perigo ou
abandono, a nossa história já inclui capítulos de altos e baixos, como a maioria das organizações e
pessoas.
Ao longo destes 18 anos de existência, superámos muitos desafios para chegar à estrutura actual
de 69 colaboradores e 50 voluntários, 339 crianças acolhidas desde 1999, das quais 304 já
encontraram o seu destino, o seu projecto de vida: 141 crianças foram integradas no seio das
famílias biológicas, 127 crianças encontraram o acolhimento familiar através da adopção, 30
crianças pelas suas características, sobretudo devido a problemas de saúde, ou por
acompanhamento da mãe foram encaminhadas para outras instituições, 2 crianças foram
integradas em família através da tutela, 2 crianças foram confiadas a pessoa idónea e, infelizmente,
2 crianças faleceram. Em 1999 iniciámos o acolhimento de crianças na nossa casa mãe na Avenida

de Ceuta, recordamos sempre com saudade o Dr. João Soares, na época presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, que em nós confiou cedendo à Ajuda de Berço um espaço na, então
inaugurada, Quinta do Cabrinha.
Em 2004, a Swatch, representada em Portugal pela Tempus Internacional, pelas mãos do Senhor
Salomão Kolinski entregou-nos a chave de uma casa nova, para duplicarmos a capacidade de
resposta no acolhimento de crianças em risco.
Da Igreja de Lisboa, já por duas vezes, recebemos o produto da renúncia quaresmal dos fiéis desta
Diocese. Em 1998 esse donativo permitiu dar início à actividade da Ajuda de Berço. Em 2014, para
iniciarmos a concretização do nosso novo projecto. A construção de uma nova casa em Benfica,
destinada a transferir as crianças que se encontram acolhidas na Avenida de Ceuta, por esta casa
já não reunir os requisitos necessários a este tipo de resposta social; e sobretudo para podermos
alargar a capacidade de acolhimento a crianças com doenças graves em situação de abandono,
que não encontram perspectivas de serem integradas nas famílias biológicas ou de adopção.
Passados 18 anos a Ajuda de Berço tem uma estrutura completamente diferente da inicial, mas
continua a procurar ser fiel à sua missão: a defesa e promoção da dignidade da vida humana,
através do acolhimento e encaminhamento de crianças desde o nascimento, que não possam viver
com os pais ou familiares.
Queremos consolidar o bom desempenho no que respeita ao acolhimento de crianças em situação
de risco/perigo ou abandono. Tal como no início, é à nossa Fé e às vidas que nos são confiadas
que vamos buscar o ânimo para continuar empenhados em servir e amar as crianças que precisam
de nós. Sandra Anastácio

Palavras de um Amigo

A Ajuda de Berço... um lugar de misericórdia?
O Papa Francisco quis que toda a Igreja celebrasse ao longo desta no de 2016 o Ano da
misericórdia.
Não se trata de um ano para ter pena das pessoas ou das situações nem de ser misericordioso só
durante um ano.
Trata-se de um convite aberto a todas a pessoas que acreditam em Jesus para terem um olhar de

bondade e de amor sobre as situações mais difíceis e sobre as pessoas mais frágeis do nosso
mundo. Mas, se a misericórdia não é ter pena de alguém, o que é?. A palavra misericórdia vem do
latim e é uma palavra composta: miseri e cordis: miseráveis e coração. Então, das duas uma: ou é
ter um coração miserável ou é ter o coração junto dos miseráveis. E é esta segunda interpretação:
ser misericordioso é ter o coração junto das pessoas mais miseráveis, as mais injustiçadas, as
mais desprotegidas, as mais necessitadas.
Qual é o exemplo que devemos seguir? São vários. O primeiro é o próprio Deus. Na Bíblia lê-se
que Deus é Misericórdia. Aliás judeus, cristãos e muçulmanos reconhecem este atributo de Deus.
Deus é Misericórdia. Que significa que Deus está próximo de todos nós, que tem o seu coração
perto de todas as más situações. Deus é solidário com todas as pessoas que sofrem e sofre com
elas.
Depois temos o exemplo de Jesus. Jesus veio mostrar ao mundo por palavras e por obras aquilo
que Deus é. O Papa Francisco escreveu: Jesus é rosto da misericórdia do Pai. Ao olharmos para
Jesus vemos como ele ia ao encontro das pessoas mais infelizes e como se deixava encontrar por
elas. Deixou-nos ensinamentos para que não tenhamos atitudes de exclusão nem de indiferença.
Inclusivamente disse-nos que quando fazemos alguma boa acção a uma pessoa que dela precise é
ao próprio Jesus que a fazemos.
E muitos mais exemplos teríamos, tivéssemos nós tempo para os ver em pormenor.
E porque não pensar na Ajuda de Berço como lugar de misericórdia? Muitas vezes, mesmo sem
nos darmos conta, praticamos as obras de misericórdia. A começar nas nossas crianças, todas
elas acolhidas na fragilidade, os voluntários que dão parte do seu tempo para serem transmissores
de afectos, os cuidadores que com paciência educam e tratam bem das crianças… os benfeitores
que dão de comer, de beber… que nos ajudam a suprir tantas necessidades… tantas situações,
corporais e espirituais que são vividas nas nossas duas casas (e podemos já pensar na futura) que,
sem escrúpulo nenhum, nem falta de modéstia podemos afirmar e reconhecer que a Ajuda de
Berço é um lugar privilegiado de misericórdia.
Que este ano da misericórdia seja, então, um ano cheio de atenção e carinho junto dos mais
frágeis, a começar pelas nossas crianças. Que cada um de nós sinta o grande amor de Deus por si
e, porque a vida e a fé são para partilhar, que cada um de nós ame o próximo com o amor de Deus.

Noticias da Ajuda de Berço

No final do ano de 2015 casa de Monsanto viu a sua realidade ao nível das crianças que acolhe ser
alterada. Com grande satisfação nossa, doze crianças viram o seu projeto de vida concretizado,
onze das quais foram reintegradas junto da sua família de origem. Famílias que foram trabalhadas
ao longo de vários anos, com inúmeros factores de risco identificados mas que com ajuda e
supervisão técnica conseguiram operar as mudanças necessárias com vista a poderem reintegrar
os seus filhos no agregado.
A casa de Monsanto que, ao longo dos seus 10 anos de funcionamento, tinha vindo a ver a sua
realidade alterada ao nível das idades das crianças (0 aos 3 anos), apresentava crianças acolhidas
numa faixa etária dos 2 aos 11 anos de idade, acolheu um bebé que 15 dias e um de 12 meses, o
que nos trouxe novos desafios e dinâmicas ao nível das rotinas e adaptações dos espaços, mas
também, como em todas as “famílias” mudanças positivas nos cuidadores e outras crianças. É
maravilhoso ver o cuidado e protecção que crianças tão novas como as que nós acolhemos, ainda
a precisar tanto de colo e afectos, conseguem ter para com os bebés!

Bons momentos!

EMEL – a Emel lançou no passado mês de Dezembro a sua nova aplicação. A par com o
lançamento resolveu associar uma acção de solidariedade: por cada 10eur de carregamento 1eur
reverteu para a Ajuda de Berço e Operação Nariz Vermelho. O resultado foi uma grande ajuda para
as crianças que acolhemos! Obrigado Emel!
BAZAR DIPLOMÁTICO – a Ajuda de Berço foi contemplada com um donativo da Associação das
Famílias dos Diplomatas Portugueses, que todos os anos faz um Bazar de Natal e em 2015 decidiu
beneficiar Instituições que se dedicam à saúde materno-infantil. O valor doado à Ajuda de Berço
será para comprar uma cadeira de rodas para uma criança com dificuldades locomotivas.
Campanha JUMBO – O Jumbo das Amoreiras recebeu a Ajuda de Berço para um dia de Recolha
de Géneros junto dos seus clientes. Com a ajuda dos nossos queridos voluntários, conseguimos
rechear a nossa despensa!

Testemunhos
Chegar todos os dias e sentir o carinho das crianças com reconhecimento, fruto da nossa entrega
dia após dia, nesta missão tão difícil mas ao mesmo tempo tão simples que é mostrar-lhes que a
felicidade existe, e fazê-las sentir que são o melhor que no mundo existe. – Bárbara, Educadora.
É um trabalho muito exigente, mas ao mesmo tempo, muito gratificante. Saber que tudo o que é
feito pode ter um impacto positivo nas crianças, motiva a querer fazer mais e melhor. Encontrei na
Ajuda de Berço uma equipa que trabalha em conjunto e que dá de si hoje para melhorar o amanhã
destas crianças. – Marco, motorista.

Junte-se a esta causa

Está a decorrer até ao final de Maio o período de entrega da sua declaração de IRS. Não se
esqueça que ao fazê-lo pode ainda apoiar os bebés e crianças da Ajuda de Berço, sem pagar mais
nem receber menos. Para isso basta que coloque um X no quadro 11 do Modelo 3 do seu IRS
e o NIF da Ajuda de Berço. Obrigado!

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