Projeto Vida Padre Gailhac – São Sebastião / DF
ATIVIDADE SOCIOPEDAGÓGICA COMEMORANDO o ANIVERSÁRIO DO FUNDADOR

No dia 13 de novembro de 2020, comemoramos mais um ano da história do Padre Gailhac
em nossas vidas. Há 218 anos nascia o fundador do Carisma da Instituição. Comumente a
data é celebrada na unidade socioassistencial com apresentações teatrais, celebração da
palavra e com um jantar de confraternização oferecido às famílias, representantes de
instituições parcerias, representantes da Rede Sagrado e colaboradores. Neste ano, diante
da impossibilidade de aproximação social, as crianças e adolescentes foram convidados a
prestarem homenagem direto de suas casas.
Para a realização da atividade em tributo a Gailhac, a unidade socioassistencial entregou
aos/as beneficiados/as, no dia 11/11, um roteiro explicativo sobre a criação de poemas,
músicas, encenações, desenhos e outros.
Junto à atividade, também foram
entregues quatro máscaras de proteção
contra a Covid-19 e um kit
personalizado de higiene pessoal. As
máscaras
foram
confeccionadas
durante os meses de abril a maio,
enquanto
os
colaboradores
da
Instituição trabalhavam em “home
office” e estavam sendo guardadas para
serem
repassadas
aos/às
beneficiados/as no momento do
retorno presencial. Os materiais doados
seriam utilizados pelos beneficiados/as
no segundo semestre de 2020 na
Instituição, no entanto, diante do
cenário ainda incerto quanto à
normalização dos trabalhos e da
necessidade que as famílias estão
vivenciando, a Equipe decidiu pela
entrega imediata dos materiais doados.

O legado de Gailhac é imensurável e seu carisma continua presente nas mentes e corações
de todos/as aqueles/as que se preocupam com a defesa da vida, principalmente onde há o
risco de violação de sua integridade.
Parabéns, Padre Gailhac, e também parabéns a todos/as que se doam cada dia para realizar
e continuar com a sua vontade: “Conhecer a Deus e torná-lo conhecido; Amar a Deus e fazêlo amado.”
Vânia Fonseca, Educadora Social
Françoise, Assistente Social.

