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Com você construímos uma

                         comunidade 

 solidária
A Família Agostiniana Re-

coleta semeou seu caris-
ma comunitário e solidário, 
nos lugares onde esteve nos 
430 anos de sua história.

Desde nossa convicção 
da defesa da dignidade 

humana, a partir dos valo-
res evangélicos e do carisma 
agostiniano recoleto, conta-

mos com diversos projetos 
sociais e ações de solidarie-
dade e evangelização.

Convidamos você a conhe-
cer alguns deles e agra-

decemos pelo seu apoio por 
meio da oração, conscienti-
zação do seu entorno, volun-
tariado ou recursos para a 
manutenção destas obras.

agustinosrecoletos.org

facebook.com/oarsnt

obrasocial@agustinosrecoletos.org

youtube.com/oarsnt

twitter.com/oar_snt

Você pode colaborar conosco de várias maneiras. Saiba mais sobre 
nossos projetos com os códigos QR que aparecem neste folheto. Exis-
tem também programas específicos de voluntariado e grupos de apoio 
e ONGs com os quais você pode participar. Ou pode até mesmo fazer 
doações. Se você precisar de qualquer outra informação:

obrasocial@agustinosrecoletos.org

Instalações do Colégio Santo Agostinho dentro da grande área verde da Cidade dos Meninos.

Lar Santa Mônica. 
Fortaleza (CE, Brasil)

www.agustinosrecoletos.org



Lar Santa Mônica

O Lar Santa Mônica, em For-
taleza (CE), acolhe a qua-

renta meninas, adolescentes e 
jovens que sofreram exploração 
e/ou abuso sexual ou outros ti-
pos de violência. Longe de 
seus agressores, no Centro 
elas se recuperam das feri-
das físicas e emocionais e 
se preparam para o futuro 
através de uma formação 
integral de qualidade. Além 
disso, o trabalho preventi-
vo é realizado com a popu-
lação das favelas para evi-
tar a reincidência de novos 
casos de violência.

Tipo de intervenção: 
  • Luta contra o abuso infantil 
  • Formação integral
Capacidade: 40 internas / 120 famílias
Ano de fundação: 2009

CARDI

O 60% dos pacientes dos 
grandes hospitais na Ci-

dade do México vêm de fora 
da capital e 72% não possuem 
recursos. Seus acompanhantes 
passam por dificuldades 
por não terem vínculos ou 
apoio. No CARDI encon-
tram alimentação, áreas 
de descanso e higiene, 
remédios e intervenções 
terapêuticas, apoio psicos-
social. Para isso, o Centro 
de Acompanhamento e 
Recuperação do Desenvol-
vimento Integral (CARDI) 
forma a seus voluntários.

Tipo de intervenção: 
   • Sociossanitária 
   • Luta contra a pobreza
Capacidade: 
    52.000 atendimentos/ano
Ano de fundação: 2006

Centros Esperança

No meio da Amazônia brasilei-
ra, em localidades isoladas 

na imensa selva, adolescentes 
e jovens têm pouca expectativa 
de futuro. Pelo contrário, nas 
ruas eles acham fácil aces-
so a atividades criminosas 
e abusos de todos os tipos. 
Os Centros Esperança nas 
cidades de Lábrea, Tapauá 
e Pauini (todas elas no AM) 
oferecem a eles um espaço 
de segurança, formação, 
apoio escolar, alimentação, 
lazer saudável, aprendem 
valores e integração social.

Tipo de intervenção: 
  • Prevenção da exclusão social 
  • Formação profissional
Capacidade: (3 centros) 500 alumnos
Ano de fundação: 1994

Cidade dos Meninos

Fundada em 1961 na Costa 
Rica e atendida pelos agos-

tinianos recoletos desde 1965, 
a Cidade dos Meninos oferece 
aos jovens e adolescentes com 
risco social e familiar, uma 
formação acadêmica e pro-
fissional no Colégio Técni-
co Santo Agostinho. Assim, 
terão oportunidades de 
emprego para um futuro 
melhor e uma maior inte-
gração social. Formação 
em valores, esportes, la-
zer saudável e convivência 
completam sua formação 
integral.

Tipo de intervenção:
• Formação humana, acadêmica 
  e profissional 
• Prevenção da exclusão social
Capacidade: 500 internos
Ano de fundação: 1961


