
CAMPANHA NATAL DA ESPERANÇA

“Toda hora, todo dia, de mãos dadas com Maria” 

Padre Quinha

META: CARRO PARA TRANSPORTE DOS ACOLHIDOS E USO ADM.

03/Dez – 18/Jan

Carro para o Sítio N. S. das Graças - Brejal
Associação Oficina de Jesus – Padre Quinha

#SomosTodosPadreQuinha

SEJA SOLIDÁRIO:
Doe e Ajude-nos a Servir Melhor.

(24) 2242-7833

www.oficinadejesus.org
oficinadejesusoficial 

www.vakinha.com.br/vaquinha/natal-da-

esperanca-padre-rafael-soares-da-silveira



NOSSA

HISTÓRIA
 A Associação Oficina de Jesus foi fundada pelo saudoso Padre Quinha em 1997, com a

missão de recuperar e reinserir socialmente dependentes químicos e etílicos. Desde a sua

fundação, foram muitas as pessoas atendidas, possibilitando o resgate de suas vidas e,

consequentemente, de suas famílias. Atualmente, a Oficina de Jesus - Padre Quinha atende

a mais de 300 pessoas por ano, realizando triagem, encaminhamento, aconselhamento e

acolhimento dos dependentes, promovendo a prevenção, recuperação e reinserção destes

indivíduos em suas famílias e na sociedade.

 O plano terapêutico de recuperação tem como base o tripé: espiritualidade, atividade

laboral e convivência, visando trabalhar e valorizar os aspectos físico, psíquico, sócio-familiar

e espiritual dos acolhidos. As atividades psico-pedagógicas e laborais visam a estimulação

cognitiva, auto conhecimento, disciplina, senso de responsabilidade e capacitação

profissional. São todas desenvolvidas no “Sítio de Acolhimento e Recuperação”, criado pelo

Padre Quinha, cujo legado e trabalho a Oficina de Jesus vem dando continuidade, através

de seus membros, colaboradores e voluntários. Todos os atendimentos são gratuitos, não

havendo qualquer tipo de pagamento pelos serviços prestados.
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NOSSA

NECESSIDADE
 O Sítio de Acolhimento e Recuperação da Oficina de Jesus – Padre Quinha é uma comunidade terapêutica, não

contando com estrutura médica e assistencial. Contudo, muitos acolhidos chegam ao Sítio em um estado de saúde

bastante debilitado, necessitando serem transportados para hospitais ou pronto-socorros da região em busca de

atendimento médico de urgência. Um agravante é o fato do sítio estar localizado em uma área rural de difícil

acesso, distante dos serviços de remoção de urgência públicos, como Bombeiros e SAMU, que frequentemente

ficam impossibilitados de prestar socorro por estarem atendendo outras demandas. Além disso, a região do Brejal

sofre com um problema crônico de pane nas linhas telefônicas, impossibilitando a comunicação para solicitar

socorro ou até mesmo um táxi para transportar os acolhidos em situação de emergência. Assim, diante deste

cenário, existe a necessidade de um transporte a disposição no sítio, sendo fundamental para bem atender os

acolhidos.

 Ocorre que a Associação Oficina de Jesus - Padre Quinha se mantém, basicamente, com recursos provenientes de

doações e eventos realizados para arrecadar fundos, não sendo suficiente para arcar com a aquisição de um

veículo. Por esta razão, solicitamos sua colaboração nesta campanha, que tem por objetivo a aquisição de um

veículo de passeio (com as devidas despesas de regularização inclusas) para transportar com conforto, rapidez e

segurança os acolhidos em recuperação no Sítio, proporcionando a estes o atendimento de suas necessidades de

saúde em condições dignas e de forma eficaz.

 Padre Quinha vive entre nós através de sua Obra. Ele nunca desistia de ninguém, assim como Deus jamais desiste

dos seus filhos. A exemplo de nosso Fundador, queremos viver o Evangelho do Bom Samaritano, buscando

transformar a vida de pessoas que estão caídas às margens de nossa sociedade e clamam por uma mão

estendida para se levantarem e viverem dignamente.

CAMPANHA NATAL DA ESPERANÇA

#SomosTodosPadreQuinha



OBJETIVO VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE TOTAL

Carro Popular VW Gol 1.6 R$ 40.832,00 1 R$ 40.832,00

Taxas Vakinha Virtual 7%: R$  2.858,24 1 R$  2.858,24

VALOR TOTAL R$ 43.690,24
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META
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MODELO DE CAPTAÇÃO: Vakinha Virtual 

Crowdfunding: Financiamento Coletivo
Apoio da Multidão

 É a forma de captação de recursos através do
financiamento coletivo para viabilizar um projeto de
interesse mútuo.

 É uma maneira de reunir as pessoas em torno de um
mesmo propósito, buscando os recursos necessários para
alcançar um objetivo.

 É um jeito atual de contar com a solidariedade de
familiares, amigos e pessoas de bem para conseguir
superar uma dificuldade emergencial.

 É contar com a Providência Divina em todos os momentos
sem deixar de fazer a nossa parte: “Ora et Labora”.
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A PLATAFORMA: Passo a Passo: www.vakinha.com.br
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