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Para nós fundadores, falar da Ajuda de Berço é falar de humanidade e esperança – e esperança na
humanidade.
O primeiro contacto das crianças com a Ajuda de Berço é feito através de um grande sofrimento,
sofrimento este provocado pelos cuidados negligentes, pelos abusos e pelo abandono.
Esta humanidade que aqui se vive e se sente é na maioria dos casos consequência do sofrimento
destas crianças, mas também se vive e sente a Esperança.
Na Ajuda de Berço o sofrimento transforma-se sempre em Esperança, é este o Dom que as
crianças trazem consigo. É obrigação dos adultos cuidadores que se dedicam ao acolhimento de
crianças, zelarem por este Dom.
É na relação com as nossas crianças e os seus familiares que temos a possibilidade de ajudar a
transformar as suas histórias. E as histórias mudam, e mudam para melhor!
É nisto que reside a razão da nossa Esperança.
O mais surpreendente é que com a ajuda que se dá a estas crianças, mudam as histórias de várias
pessoas: muda a história de cada família, mesmo da família que provocou os danos sentidos pelas
crianças; muda a história de cada criança; muda a história de cada colaborador e voluntário que
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ajuda no acolhimento de cada criança; e mudam também as histórias das famílias que através da
adopção encontram a possibilidade de conseguirem ser pais. É a partir de uma circunstância
sempre dramática, que todas estas pessoas envolvidas encontram a possibilidade de se
reerguerem e se tornarem melhores pessoas.
Estarão a pensar que será excesso de optimismo ter esperança quando o cenário é tão
dramático… Perguntarão ainda qual o segredo?
Da nossa história, testemunhamos que o segredo passa por experimentarmos a presença de Deus
no dia-a-dia do nosso trabalho, sentimos a Sua mão na vida das crianças aqui acolhidas e na
nossa vida. É preciso única e exclusivamente com Esperança agir no sofrimento, saber cuidar dos
mais frágeis. É preciso não ficar paralisado perante a indignação que o sofrimento causa e todos
somos poucos para ajudar quem mais precisa. Na Ajuda de Berço sabemos que o acolhimento que
aqui se faz tem que ser temporário e por isso há que agir para que cada criança tenha a sua família
para o resto da vida.
Aqui o Natal acontece todos os dias e tem como berço não as palhinhas do presépio que
aconchegaram o Menino Jesus, mas a Esperança de ser embalado e cuidado com a dignidade que
a nossa humanidade exige.
A todos desejamos um Santo Natal e um 2018 de Esperança renovada.
Texto: Sandra Anastácio

Palavras de um Amigo

A Ajuda de Berço é uma instituição que acolhe bebés cujos pais não tinham condições para
ficarem com eles. A Ajuda de Berço é mais que uma Instituição, é uma família! Nela se pode
encontrar muito amor e carinho! Eu sei bem disso tendo em conta que estive nas duas casas
durante quase 6 anos! Passei lá este tempo todo e não podia estar mais agradecido a esta família
que me ajudou a encontrar a família perfeita!
Rafael, jovem que esteve acolhido na Ajuda de Berço.

Noticias da Ajuda de Berço
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A Ajuda de Berço foi fundada há 19 anos tendo por base a dignidade da vida humana. Neste
sentido e tentando dar continuidade ao pressuposto que levou ao nascimento desta Associação, é
tentativa constante da equipa técnica da Ajuda de Berço trabalhar para proporcionar a cada uma
das mais de 365 crianças que acolhemos ao longo dos 19 anos, a Esperança de uma vida melhor,
de um futuro risonho onde os alicerces começam a ser construídos a partir do primeiro momento
em que cada uma das crianças é aqui acolhida. Fazemo-lo através das interacções que têm com
as cuidadoras, uma resposta sensitiva e adequada às suas necessidades individuais; através da
preocupação com a preparação de um espaço acolhedor para a criança, onde se sinta em casa;
através da partilha de novas descobertas nas várias etapas que fazem parte do crescimento – tudo
registado num álbum fotográfico que leva consigo quando sai.
Trabalhamos com a certeza de que cada criança que por aqui passa deixa em nós um bocadinho
de si e com a Esperança de que leva um bocadinho de nós!
Equipa Técnica

Bons momentos!

Os bebés e crianças da Ajuda de Berço têm beneficiado de momentos únicos e especiais de
música e histórias promovidos pela Associação APAR. Estas sessões “Conticanto” foram
oferecidas à Ajuda de Berço por queridos doadores que entenderam em conjunto com a equipa
técnica da Ajuda de Berço, que as sessões de música poderiam beneficiar muito estas crianças
com vidas difíceis, promovendo o seu desenvolvimento a todos os níveis (social, motor, cognitivo,
etc..). Têm sido momentos encantadores que as crianças já aguardam semanalmente com muita
expectativa. Temos notado grandes benefícios a nível individual e de grupo. Obrigada aos
doadores envolvidos e à APAR pelo excelente trabalho desenvolvido e por proporcionarem estes
“Bons Momentos” nas nossas duas casas!

Testemunhos
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“Gosto de cá estar porque sempre que chego cá de manhã sinto-me feliz. É inevitável! Sinto que
cresci muito não só a nível pessoal como profissional. É uma segunda casa. Uma segunda família”.
Gerson Nogueira - Motorista

“Ser voluntária da Ajuda de Berço é poder estar rodeada de crianças e ser livre para brincar, saltar,
cantar, abraçar e dar colinho, muito colinho. E no final ficar de coração cheio com os afectos que
recebemos de volta”. Teresa Tito - Voluntária

Junte-se a esta causa!

Durante o mês de Novembro e até dia 22 de Dezembro está a decorrer no Restaurante Populi no
Terreiro do Paço uma campanha a favor da Ajuda de Berço – 19€ +1€! Numa refeição composta
por um menu delicioso com uma variedade de entradas, prato principal e sobremesa estará a
contribuir com 1€ para a Ajuda de Berço. Não deixe de experimentar e deliciar-se com esta
campanha!
Para mais informações entre em contacto connosco através do email
ajudadeberco@ajudadeberco.pt.
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Saiba mais na página de facebook Ajuda de Berço ou em www.ajudadeberco.pt

Editar subscrição | Remover subscrição

Sede Social/Centro de
Acolhimento de Alcântara

Avenida de Ceuta nº 51 R/c
1300-125 Lisboa

Tel: 213628274 /276 /277
Fax: 213 628 275

ajudadeberco@ajudadeberco.pt

http://ajudadeberoassociaodesolidariedadesocial.createsend1.com/t/j-l-oiryhhd-l-yk/
http://ajudadeberoassociaodesolidariedadesocial.createsend1.com/t/j-l-oiryhhd-l-yu/
http://ajudadebero.updatemyprofile.com/j-l-2AD73FFF-l-k
http://ajudadebero.createsend1.com/t/j-u-oiryhhd-l-m/

