
Rua Sônia de Melo Batista , 12 - Suzano-SP | CNPJ 01.655.013/0001-61 | www.institutoamarholiness.org.br | email: contato@institutoamarholiness.org.br | tel: (11) 4743-1513

Holiness

Instituto

Missão: “Usar nossos talentos e recursos em prol da comunidade, enfatizando o valor do ser humano criado
 à imagem e semelhança de Deus.”

informativo 

PÁSCOA
TEMPO DE VIVER E CONVIVER 

Nessa Páscoa as crianças de 2 a 5 anos receberam doces 
e chocolates graças à ação Páscoa Solidária, os pais par-
ticiparam doando doces e chocolates para a turma de seu 
filho.  As professoras trabalharam com eles a Páscoa cristã 
e fizeram mimos e transformaram todos em coelhinhos. 

NUDI MONTE SION
PÁSCOA SOLIDÁRIA 

Contamos com a sua presença em mais uma edição da 
Festa Caipira 2017. Este evento é muito importante para 
a continuidade e manutenção do Instituto Amar Holiness e 
Aba no atendimento às crianças e adolescentes da nossa 
comunidade.
Será no dia 27/05/2017 nas dependências da Igreja Ho-
liness do Bosque na R. Guiratinga, 980. Próximo ao me-
tro Praça da Árvore das 10h às 17h.  Venha passar um 
tempo conosco e comer deliciosos doces e salgados. Have-
rá tempurá, pastel, udon, yakissoba, e muito mais. 

DEPOIMENTO
LEONARDO

Oi!!  Meu nome é Leonar-
do(15anos) e estou no pro-
jeto há 1 ano e 6 meses.  
No projeto Tempo de Viver 
e Conviver tem diversas ati-
vidades como, dança, per-
cussão, esporte e artes. As 
aulas que eu mais gosto são 
percussão e esportes.  Gos-
to muito do projeto, porque 
ele permite que eu não fique 
na rua ou em qualquer outro 

lugar que possa prejudicar minha vida e meu futuro, tam-
bém porque tem educadores, funcionários e colegas que 
são muito legais. No Tempo de Viver e Conviver participei 
de várias coisas, tanto dentro como fora do projeto, como 
as apresentações,  elas me fizeram perder minha timidez e 
me soltar mais para fazer amizades.

Suzano, Março e Abril de 2017


