


O Julho Verde da Esperança nasce para celebrar o

legado do Padre Quinha, o Bom Samaritano de Petrópolis que

transformou a vida de muitas pessoas. Nesse mês, em que

recordamos seu nascimento, lembramos com carinho e

saudade daquele que foi o grande exemplo de amor ao próximo

em nossa região. A partir dessa realidade, conclamamos toda

sociedade Petropolitana a prestar sua homenagem ao querido,

amado e eterno Padre Quinha, fazendo o que ele fazia:

Estendendo a mão aos “invisíveis” da sociedade, àqueles que

estão caídos a beira do caminho, levando esperança a tantas

famílias que sofrem com o problema da drogadição em seu lar.

São três os objetivos do Julho Verde Padre Quinha:

Conscientizar a população sobre os malefícios das substâncias

psicotrópicas ativas (Drogas e álcool) promovendo um diálogo

aberto, consciente e educativo; Evangelizar desde a nossa

identidade confessional católica, chamando as pessoas a

estenderem a mão ao irmão marginalizado, praticando a

solidariedade, a exemplo da Parábola do Bom Samaritano,

como fez Padre Quinha; E captar recursos para levar adiante a

missão da Oficina de Jesus – Padre Quinha, de ser um agente

de transformação em seus diversos equipamentos de

Prevenção, Recuperação e Reinserção Social.

Desde a sua fundação, realizada pelo Padre Quinha

em 1997, a Associação Oficina de Jesus vem recuperando

pessoas e restabelecendo a esperança na vida de muitas

famílias. Desde então foram muitas conquistas e hoje, com o

Padre Rafael Soares na Presidência, a Oficina de Jesus -

Padre Quinha, atende a mais de 300 pessoas por ano, entre

triagem, encaminhamento, aconselhamento e acolhimento,

garantindo a prevenção, recuperação e reinserção social de

dependentes químicos e etílicos.

Todos os atendimentos são gratuitos, sem imposição

de nenhuma taxa ou mensalidade, o que torna muito difícil a

sustentabilidade da Instituição. Mas, a demanda é grande e o

carisma do Padre Quinha impulsiona os responsáveis a

buscarem formas para manter viva essa missão. Você também

pode ajudar a fazer a diferença na vida de quem luta para sair

do mundo dos vícios. Ajude a um dos Projetos da Oficina de

Jesus - Padre Quinha e seja um Bom Samaritano na vida de

alguém.
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SHOW DE PRÊMIOS  08 de

OFICINA DE JESUS – PADRE QUINHA JULHO-14HS

PREMIAÇÃO PRINCIPAL
1º Poupança de R$ 3.000,00

2º TV LED 32 Polegadas

3º Geladeira

4º Bicicleta

5º Fogão
* Prêmio de Consolação em todas rodadas

CARTELA

R$ 15,00

PRÊMIO EXTRA
1º Poupança de R$ 500,00

2º Poupança de R$ 400,00

CARTELA
R$ 5,00

LOCAL
CIEP DE CORRÊAS Em frente ao terminal de ônibus

INFORMAÇÕES e CARTELAS

SEDE
Oficina de Jesus – Pe Quinha

2242 – 7833
Visconde Souza Franco,474, Centro

facebook.com/oficinadejesusoficial

www.oficinadejesus.org


