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Villa Cristã Comunhão
Espírita nasce pelo
amor à prática do bem

Em março de 2018 a Villa
estabeleceu atuar com
base no tripé: Missão,
Visão e Valores
Missão: Prover os meios de acolhimento e desenvolvimento do ser humano como espírito imortal, em sua
necessidade de evolução, para vivência cristã, à luz da
Doutrina Espírita.
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Para colaborar com a manutenção e os projetos da Villa Cristã, escolha
tornar-se um associado contribuinte. Destine parcela do seu Imposto de
Renda a pagar e estabeleça uma parceria.
Orientações para doação: asdinpresi@comunhaoespirita.org.br

I Ação Social da Villa Cristã

Visão: Ser referência em atividades que promovam o
ser humano com os mesmos princípios da missão.

Programação para a 1ª Ação Social Villa Cristã
20 de outubro de 2018

Valores: Amor, Caridade, Coragem, Compromisso, Hu8h30 – Recepção

mildade, Ética e Transparência.

Voluntários,
Junte-se a este grupo!
Precisamos de Trabalhadores

A Villa é o mais amplo
“Espaço Social da Comunhão”.
Desenvolve-se como um
centro espírita de modo a
promover o acolhimento
fraterno, a assistência
espiritual, a evangelização
de crianças e jovens e os
estudos doutrinários junto à
comunidade e oportuniza o
desenvolvimento social de
pessoas pela convivência e
educação profissional. Atua,
sempre, com muito respeito e
em harmonia com as demais
entidades religiosas.

A

Villa Cristã foi criada em 2001
por Milton e Silvia Varela e pelo amor
à prática do bem deste dedicado casal
voluntário, atuante na Comunhão Espírita de Brasília.
A Villa Cristã já acolheu idosos e jovens carentes por meio de cursos de
formação profissional básica, além de
serviços de acolhimento e assistência
social e religiosa.
Em maio de 2017, Milton procurou a
presidência da Comunhão Espírita de
Brasília e ofereceu a propriedade a esta
Casa, propondo-lhe dá continuidade
aos trabalhos, tendo em vista a ampla
capacidade de mobilização de voluntários. A Comunhão acolheu a doação e

o desafio de conduzir projetos sociais
naquela região.
Por meio do seu novo Estatuto, oficializado em 22 de maio de 2017, o local ficou identificado como Villa Cristã Comunhão Espírita de Brasília, hoje
presidida por Maria Luiza Bezerra, que
é vice-presidente da Comunhão e, também, pela Diretora de Promoção Social
(DPS), Maria Tereza Carvalho.
A Villa Cristã conta, ainda, com uma
Diretoria Executiva, constituída pelos
presidente e vice presidente, diretores
de Promoção Social, de Estudos Doutrinários, de Infância e Juventude, de
Assistência Espiritual, de Administração e Finanças e Atendimento e Orientação.

Atualmente, existem cerca de 40
voluntários ativos e frequentes. Entretanto, mais de 60 pessoas já manifestaram interesse em participar
das atividades da Villa Cristã.
Nossa maior necessidade, neste
momento, são evangelizadores, facilitadores para o estudo da doutrina
espírita, trabalhadores voltados para
a área social: educação, reforço escolar, alfabetização, trabalhos com
gestantes, cozinha; além de passistas,
trabalhos mediúnicos e trabalhos administrativos.
Informe-se na Central de Voluntários da Comunhão Espírita de Brasília, Sala da Diretoria da Promoção
Social (DPS) e realize o seu cadastro no horário de funcionamento,
de segunda a sexta-feira de 10h00 às
13h00, de 14h às 18h30 e de 19h00
às 20 horas.

- Recepção de autoridades e famílias
convidadas;
- Recepção das crianças pelo Grupo
de Palhaçaria;
- Distribuição de kits para o café da
manhã;
Auditório Irmã Samita
8h30 - Harmonização de ambiente
- músicos do Projeto Música e Cidadania do Paranoá;
9h00 - Abertura Oficial, palavras e
preces pelo Presidente da Comunhão
Espírita de Brasília, Adilson Mariz;
10h00 - Palestra: Doutrina Espírita,
Ciência e Religião, com Antônia Neri;
10h40 – Apresentação dos Propósitos e Prioridades da Villa Cristã por
Jefferson de Oliveira Silva;
11h00 - Preces de encerramento e
agradecimentos pela presidente da
Villa Cristã, Maria Luiza Bezerra Melo;

12h45 - Distribuição de cestas básicas às famílias convidadas.
Dependências da Villa
9h00 – Apresentação da Banda de
Música do Projeto Música e Cidadania do Paranoá;
9h00 – Início das atividades de atendimento ao público:
- Oficina sobre escovação de dentes para crianças, jovens e adolescentes;
- Exames e orientações (hepatite,
HIV, glicemia aferição de pressão
arterial;
- Corte de cabelo;
- Orientação Jurídica.
9h00 – Atividades com crianças e
adolescentes pelo Grupo Palhaçaria;
10h00 – Demonstração/ Exposição
do Corpo de Bombeiros de Goiás,
ensinando os primeiros socorros;

11h15 - Sorteio de bicicletas com as
famílias;

10h00 - Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência Polícia Militar de Goiás;

11h30 – Palestra de Coach - Embaixador do bem do Instituto o “Bem
Nunca Pára”, Genival Júnior;

13h00 – Almoço de confraternização de voluntários e convidados.

