
 

 

 

Seja bem-vindo (a) à AMECC 
Associação Menores Com Cristo! 

Futuro de 288 Crianças e Adolescentes 
Nós acreditamos profundamente em um novo futuro 
para cada criança e adolescente que chega até nós. 
Alimentado dessa confiança, acolhemos 288 crianças 
e adolescentes de Guarabira e de toda a Paraíba, 
contribuindo para uma sociedade mais humana. 

Prioridade Absoluta 
para Crianças e Adolescentes 

Somos engajados na promoção e garantia dos 
direitos das crianças e adolescentes que se 
encontram em situação de vulnerabilidade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 
8.069, no artigo 4, assegura para crianças e 
adolescentes, “com  prioridade  absoluta,  à 
efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à 
dignidade,  ao respeito, à 
liberdade e  à  convivência 
familiar e comunitária”. 

Instituição Filantrópica 
Pelo nosso   trabalho,  o 
Conselho   Nacional  de 
Assistência Social concedeu a 
AMECC  o   “Certificado  de 
Entidade  Beneficente   de 
Assistência Social”, publicado no 
Diário  Oficial  em 02/03/2000, 
seção I, julgado no processo nº 
44006.002644/1999-99. 

  Compromisso pelas Crianças e   
Adolescentes no Convívio Familiar 

As crianças são abrigadas em casas lares, onde o 
convívio familiar e os valores cristãos são o princípio 
do nosso trabalho. Cada casa lar é administrada por 
uma mãe e um pai social que cuidam 
carinhosamente de até 10 crianças e adolescentes 
por casa lar, que vêm de situações de violência e 
abandono. Temos o compromisso em garantir um lar 
com alimentação, vestuário e saúde, incluindo 
medicamentos e atendimento psicológico para os 
casos mais necessitados. Além da educação formal e 
informal oferecemos atividades esportivas, musicais 
culturais e de lazer. 

Abrigamos Crianças e Adolescentes 
Desde 1990, acolhemos crianças e adolescentes que 
se encontram em situação de risco. Nosso objetivo é 
contribuir para o desenvolvimento saudável de cada 
um, proporcionando assim a sua reintegração na 

sociedade. Atualmente mantemos um total de 2 
Casas Lares Integral (capacidade para 20 
acolhidos), acolhendo meninas e meninos de 0 a 18 
anos, encaminhadas (os) pela Vara da Infância e 
Juventude de Guarabira, oriundos de vários 
munícipios da Paraíba. No Centro Dia, temos 4 
casas, onde, de segunda a sexta, cuidamos de 48 
crianças, entre meninas e meninos das comunidades 
mais vulneráveis de Guarabira. 

Crianças Protagonistas em nossa História 
As próprias crianças e adolescentes escolheram o 
nome “Menores com Cristo” e fundaram em parceria 
decisiva com Pe. Geraldo Brandstetter, a AMECC. A 
Diocese ofereceu um pequeno terreno, onde 
começou o trabalho da AMECC em 1990. O luterano 
Peter Hoffmeister ajudou através do seu dízimo a 
adquirir os 6 hectares do Sítio Pe. Ibiapina, no bairro 
do Juá, onde hoje funciona a AMECC, como parte da 
Pastoral do Menor da Diocese de Guarabira. 

Educação na AMECC 
O nosso compromisso com as crianças 

e adolescentes é contribuir para a 
educação formal. Na Creche São 

Miguel, acolhemos 70 crianças 
a partir de um ano, em tempo 

integral,   onde aprendem, 
brincam  e   fazem   as 3 

refeições diariamente. Na 
Escola    São   Rafael, 
atendemos 150 alunos da 
educação infantil até o 5º 
ano, tanto das casas lares 

como das   comunidades 
vizinhas. Contamos com a 

parceria     da  Prefeitura 
Municipal de Guarabira. 

                                              
República “Light” 

           Ao longo desses 28 anos, mais de 900 crianças 
e adolescentes passaram pela AMECC. Hoje, temos 
uma casa alugada (aluguel pago através de doações), fora 
da AMECC, que denominamos de “República Light”, 
onde acolhe jovens egressos direcionados pela 
AMECC que estejam estudando e inseridos no 
mercado de trabalho por meio do Programa de 
Aprendizagem Jovem Aprendiz. Durante o período que 
ficam na república são orientados e acompanhados 
pela coordenação e equipe técnica da AMECC.  

Campanha Irrigar 
Desde o início, a AMECC foi mantida principalmente 
por doações vindas da Alemanha. Para continuarmos 
nossa missão, hoje, precisamos do seu apoio e 
contribuição. A Campanha Irrigar é um convênio 
entre a AMECC e a CAGEPA, permitindo receber 
doações de pessoas físicas através das suas contas 
de água, a partir de R$ 1,50 por mês. Vamos juntos 
irrigar, para um novo futuro de centenas de crianças 
e adolescentes! 

“Deixai vir a mim as crianças.“ 
(Mateus 19:14) 

0800-031-3001 - www.campanhairrigar.org 
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