
 

1 

 

P
ág

in
a1

 

 
 

 

 
ESTE MÊS 

MAIO 

DIA 8 

Almoço Fraterno 
Comida                                                  Sempre no 

caseira                                                      segundo 

e  música                                               domingo de 

ao vivo                                                   cada mês 

 

PROXIMO MÊS 

JUNHO 

DIA 12 
 

 

MAIO: HOMENAGEM AS MÃES E EXALTAÇÃO A 

MARIA DE NAZARÉ E AS MARIAS DE JESUS 
 

Este mês é dedicado as importantes mulheres de nossa vida. Primeiramente as mães, a quem 
nos dirigimos, todos nós, com muita ternura e gratidão, pelo desvelo e cuidados permanentes a 
seus filhos, naturais ou adotivos. Em plano não menor, a força da fé e do respeito conduzem-
nos a exaltação do papel fundamental que as mulheres representaram na missão do Mestre 
Jesus e na consolidação do cristianismo. A maternidade é um estado especial de graça e 
elevação que induz aos sentimentos mais nobres e coloca o espírito na condição de fortaleza 
amorosa na recepção ao novo ser desde os momentos da gestação, nascimento, crescimento 
e vida adulta, mantendo a atenção e o desvelo por toda a existência. Essa nobreza de caráter 
eleva a admiração e respeito eterno às mães. 
Neste ambiente de respeitosa alegria aos valores femininos, elevamos nossos pensamentos a 
plano mais elevado para reverenciar aquelas mulheres que foram esteio e apoio ao Mestre 
Jesus desde os primórdios da concepção até o martírio e ressurreição. Desde o início, Maria de 
Nazaré pela concepção, educação e presença. Ao enviuvar convive com Jesus como novo 
chefe da família, responsável pela carpintaria e sustento. Sofre nas horas amargas do 
abandono a que a maioria O relegou nos momentos dolorosos da prisão, julgamento e martírio, 
quando somente foi assistido por João e as quatro mulheres: Ela, Maria de Nazaré, a Mãe; 
Maria Madalena a discípula preferida, Maria Cleophas, a tia; e Salomé. A presença feminina 
destaca-se não somente momento de dor, como também no glorioso episódio da ressurreição 
quando Jesus se revela inicialmente a uma mulher, Maria Madalena. 
Muitos séculos se passaram quando as mulheres, além de resilientes no amoroso papel de 
mães, começaram a despontar também como expoentes em diversas áreas de atuação. Assim, 
a história revela vultos exemplares como guerreiras (Joana Darc), governantes (Catarina e 
Vitoria), na medicina (Maria Curie), na enfermagem (Florence Nightgale e Ana Nery), religião 
(Madame Kardec), na literatura (Madame Stael), na música (Chiquinha Gonzaga) e na 
nascente assistência social (Anália Franco). 
Por todos esses fatos, elevemos nossos pensamentos para o Alto em ação de reconhecimento 
e gratidão pelo muito que temos recebido das mulheres e, em especial, das mães, 
Eternamente carinhosas e dedicadas. Viva o Dia das Mães. 
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FUNCIONAMENTO DO LAR 
 

As atividades do LAR recuperaram desde fevereiro o estado de “normalidade”, isto é, 
mantendo as devidas precauções sanitárias, destacando-se a recente vacinação das 
crianças. Adolescentes e servidoras já haviam sido imunizadas. Assim, as oficinas, 
serviços e eventos programados seguem seus cursos previstos. 

 
PEDIDO DE AJUDA RENOVADO 

 

 
 

 

Doações e Contribuições  
CNPJ: 33.921.719/0001-14 

 
 

Banco Bradesco 
 Agência: 2489 
Conta Corrente: 16007-5    
 
Banco Itaú 
Agência: 7115 
Conta Corrente: 14638-8 
 
Financeira ASAAS: via SITE 
(Link Como Colaborar) 
 
Caixa Econômica Federal            
Agência: 0221; OP 003 
Conta Corrente: 2289-2 

 
          Banco do Brasil 

 Agência: 0101- 5 
 Conta Corrente: 55552-5 
  
Via PIX: Código, CNPJ LAR 
  

 

Associados: A União Faz a Força 
 

O conjunto de associados forma a base e                       
o fundamente financeiro do LAR, contribuindo 
a cada mês ou a outros períodos regulares. 
Para aqueles que ainda não pertencem ao 
Quadro de Associados ou desejam cooperar, 
favor examinar a melhor opção entre as 
incluídas no site do LAR, seguindo o link 
“Como Colaborar”. Pode também obter 
informação na Secretaria por via dos telefones 
2281-1000, 2241-6557 e 981020687. As 
informações sobre o LAR estão incluídas no 
Site www.laranaliafrancorj.org.br e também no 
facebook.com/laranaliafrancoriodejaneiro. O e-
mail lafrj1922@yahoo.com.br está ao dispor. 
 

Novos Colaboradores 
Tomamos a liberdade de convidar a todos para 
a campanha de novos sócios que continua e, 
para tanto, pode-se preencher a ficha de 
cadastro de colaborador pela via eletrônica ou 
fisicamente. Assim, existe a esperança de que 
mais alguma pessoa de suas relações possa 
integrar o quadro de associados do LAR e, 
desse modo, contribuir generosa, direta e 
fraternalmente para o funcionamento do LAR. 

 

http://www.laranaliafrancorj.org.br/
mailto:lafrj1922@yahoo.com.br
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5º ALMOÇO FRATERNO DE 2022 
DOMINGO 8 DE MAIO 

COMIDA CASEIRA A QUILO – MÚSICA – BRINCADEIRAS – LIVROS 
 

APRESENTAÇÃO ESPECIAL DAS PRINCESAS 
DE ANALIA – ATRAÇÃO PRINCIPAL 

(COM MUSICA E NÚMEROS ARTÍSTICOS) 
 

ATUALIDADES 
 
* NOVAMENTE: O CENTENÁRIO DO LAR – Realizou-se no sábado, 30 de abril último, 
espetáculo beneficente do ciclo Musica Popular, com a calorosa exibição de Caetano Veloso 
com homenagem ao LAR. O evento ocorreu no Teatro Imperator, no Meier, que esteve 
totalmente lotado. Louva-se a inclusão do LAR nessa programação com agradecimento aos 
patrocinadores e organizadores Novo Traço. 
 * ALMOÇO FRATERNO DE ABRIL – Muito calorosa foi a recepção atenção à apresentação 
de Helton Cremona, cuja voz melodiosa ajustou-se ao gosto de todos por letras e músicas. A 
medida do sucesso pode ser avaliada pelo grande número de pedidos de retorno breve. O LAR 
muito agradece a esse brilhante artista que além da música e atuante do domínio da psicologia. 
* BAZAR DE MAIO – Neste mês de maio será realizado outro Bazar de Laranjeiras. Desta vez 
iniciando-se no dia 14 e com término programado para a sexta feira dia 20. Solicita-se a 
divulgação do evento e expressa-se os melhores sentimentos de agradecimentos a todos os 
que cooperaram para a preparação e execução do evento. 

PROGRAMAÇÃO DE MAIO 2022 

2ª FEIRAS - O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 10:00 - 11:30  
 

DATA PALESTRANTE ASSUNTO  

   02 Interno Presença Feminina na Missão de Jesus 

   09 Interno As Mulheres no Novo Testamento 

   16 Interno Maternidade: Sublime Espiritualização 

   23 Interno Maria Madalena na Ressurreição 

   30 Interno Maria de Nazaré e a Presença de Jesus 

6ª FEIRAS - GRUPO DE ORAÇÃO 15:00 – 16:00 (Grupo Interno) 
  REUNIÕES: Dias 6, 13, 20, 27 

 
DOMINGO – 29 DE MAIO – 10:00 PALESTRA MENSAL 
TEMA: As Marias na Missão de Jesus 
PALESTRANTE: DEUSA NOGUEIRA 
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ANEXO: 
 
O CENTENARIO – Matéria informativa 

 

O LAR ANALIA FRANCO é instituição única por sua localização, serviços que presta a 

Sociedade e, acima de tudo, por sua fidelidade aos princípios de igualdade e fraternidade 

defendidos por Anália Franco no campo da assistência social. Fundado em 22 de outubro de 

1922, tem ao centenário, consolidado o exemplo de atendimento contínuo e amplo a famílias 

em estado de vulnerabilidade ou de risco social, em especial a seus dependentes, crianças e 

adolescentes nos dias atuais, tendo assistido e amparado necessitados desde sua fundação 

como Azilo de Órphãos Anália Franco. Entidade privada, ostentando títulos de utilidade 

pública federal, estadual e municipal, ajusta-se a todas as normas governamentais do setor e 

tem como principal projeto o de Fortalecimento de Vínculos, parte do grande programa 

público de atendimento integral a família. 

O LAR presta atendimento médico, psicológico, dentário, alimentação, recreação, realiza 

oficinas de trabalho socioeducativos e articula-se com as escolas públicas vizinhas para 

melhorar a formação dentro dos princípios de integração familiar, de cidadania e sociabilidade 

Tem capacidade para 100 crianças e adolescentes e estende a atenção aos familiares. Deve ser 

notado que a creche, com capacidade para 30 crianças, tem as atividades suspensas por falta 

de recursos de custeio para o funcionamento. 

Neste particular aspecto, o financeiro, a Instituição ressente-se da falta de recursos 

governamentais, ausentes por décadas, mantendo-se somente com contribuições de associados 

e donativos de pessoas bondosas e, ainda, com o apoio de voluntárias que participam nas 

atividades de oficina e outras imprescindíveis. 

O território de atuação da instituição é a zona norte do Rio de Janeiro, entre os bairros de Lins 

e Vasconcellos, Meier Engenho Novo e Mangueira. Genericamente, região de classe média 

baixa, com muitas comunidades e núcleos habitados por famílias em condição de 

vulnerabilidade, ou seja, abaixo da linha de pobreza, alistadas no Cadastro Único Federal por 

meio dos centros de referência em assistência social da municipalidade (CRAS). Esse 

território tem habitualmente famílias em situação de risco real ou potencial, para as quais se 

voltam os programas de assistência social do Lar, os quais, além de oficinas de trabalho para 

crianças e adolescentes, oferecem oficinas para os familiares, especialmente as mães. 

Nestes cem anos devotados ao campo da assistência social, diversas modificações permitiram 

acompanhar conceitos e concepções cada vez mais modernizantes, ajustando objetivos e 

funcionamento a sucessivas políticas nacionais neste campo. Esse acompanhamento permite 

seguir com melhores práticas e buscar metas cada vez mais desafiadoras como, no momento a 

obtenção do nível de ESG: ambientais; sociais; e de governança. Além disso, é fundamental, 

promover Anália Franco no Rio de Janeiro, pois sendo vulto reverenciado em São Paulo, 

centro de sua atuação, é pouco divulgado no RJ, estado em que nasceu. O centenário é o 

momento preciso. 


