
LAR MÃE DA DIVINA GRAÇA  FRENTE AO TEMPO DA PANDEMIA. 

A Samambaia, Região Administrativa do Distrito Federal, o número quase dobrou em relação à 

quantidade de casos confirmados do novo corona vírus. Samambaia está em terceiro lugar no 

ranking das regiões administrativas do Distrito Federal. O Colégio/Creche Lar Mãe da Divina Graça 

está instalado na região administrativa de Samambaia Norte- DF, onde é predominantemente 

habitada por pessoas economicamente desfavorecidas, é uma área de pequenos comércios, grande 

desemprego, de circulação de drogas ilícitas, episódios de gravidez precoce, o que se torna uma 

realidade penosa na comunidade.  

 

A escola/creche tendo como objetivo social a Educação Infantil, prestando serviços de proteção e 

promoção social a crianças de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de idade em situação de vulnerabilidade e 

risco social, em regime sócio educativo de assistência social. O Lar Mãe da Divina Graça é 

coordenado pelas irmãs, que colaboram  voluntariamente e realizam eventos sociais para manter a 

instituição com bazares, rifas, almoços beneficentes, entre outros.   

 

A pandemia de Covid-19 tem afetado todos os setores no Brasil e no mundo. Nesse cenário as 

incertezas crescem a comunidade religiosa tem buscado interagir, ainda mais, com as famílias e a 

comunidade, como mecanismo de superar as dificuldades que assola todos. Diante da atual 

conjuntura as irmãs passaram a desenvolver com mais intensidade as ações voltadas aos 

beneficiários. Tȇm acompanhado as famílias atendidas e a comunidade local. Atendimento via 

contato telefônico orientando espiritualmente e  materialmente através de doações de cestas 

básicas,   kits  de material de limpeza, álcool 90%, alimentos perecível e vestuários. Seguindo o 

protocolo de segurança conforme a orientação do Ministério da Saúde.  

 

Os benfeitores permanecem assíduos fiéis e generosos, apoiando os projetos desenvolvidos. Devido 

a Pandemia surgiu o PROJETO RECICLAR LAR, criado por voluntários,  com o apoio das famílias  

assistidas e a comunidade, a divulgação através das redes sociais e boca a boca abriu-se um leque 

de doações. As pessoas estão buscando informações na  Instituição de como ajudar. Os fiéis da igreja 

local continuam contribuindo com o valor a critério de cada um. O banco de alimentos-CEASA 

fornece  alimentos  perecíveis, hortaliças e frutas. O novo método de venda do bazar passou a ser, 

através de vendas on-line. Diariamente chega doações de alimentos, utensílios domésticos e 



eletrodomésticos, roupas  novas e  usadas, tudo é repassado para os assistidos e colocados no bazar. 

Os docentes continuam desenvolvendo atividades junto aos discentes através de atividades on-line.   

 

E assim a caridade se espalha no mundo segundo o desjo de D. Orione: “A Congregação é para os 

mais pobres. Os mais pobres entre os pobres, ou seja, aqueles a quem ninguém prove e não pode 

ser aceito em outros Institutos. Os mais pobres, os mais abandonados, os desamparados de toda a 

providȇncia". 

Ave Maria e avnate! 

Ir M. Angelina Batista 

 


