
                      

Obras Murialdinas em prol de Crianças, Adolescentes e Famílias 
em situação de Vulnerabilidade 

Comunidade Josefina de Mendoza 

 
1. MISSÃO, PERCURSO E METODOLOGIA 
 
La Congregação de São José (Josefinos de Murialdo), cujo fundador é São Leonardo Murialdo, promove o carisma de “a dedicação aos jovens pobres, abandonados e mais 

necessitados de ajuda e de educação cristiana”. 
 
O carisma murialdino abrange um amplo campo de ação: centros comunitários, colégios e escolas, centros sociais e de preparação para jovens de barros populares, oferecendo um  

adequado campo de serviço em prol da juventude mais vulnerada. 
 
A Congregação abriu a obra em Mendoza desde o ano 1939, na comunidade de Nossa Sra. Das Dores, colocada na Sexta Seção. Desde então realizam-se trabalhos pastorais com a 

comunidade paroquial, logo depois deu-se início a amparos para rapazes encaminhados pela Vara da Infância por causa de diferentes situações familiares, que os impediam continuar nas 
mesmas. A partir do ano 1989 começa o trabalho com o Centro Comunitário e Educativo situado em Bairro Flores Sur de Capital, dedicando-se ao trabalho com crianças e famílias. Mais 
tarde no 1996 se abre outro Centro Comunitário destinado às crianças em Colônia Molina – Guaymallén (conjunto rural), e um  Centro para adolescentes em o Bairro Flores Sur de 
Capital. No 2004 começa-se um  Centro Comunitário para crianças e adolescentes nos Corralitos – Guaymallén. Ademais neste mesmo ano amplia-se o campo de ação no Bairro Flores 
Sur, atendendo a crianças e adolescentes com estratégias de supervivência na rua. Todas estas obras van dando resposta às necessidades sentidas na comunidade, alentadas por o interes 
Institucional de promover o sã desenvolvimento de crianças e adolescentes juntos a suas famílias. 

 
Em cada uma das suas obras, a Congregação se preocupa para presentear um serviço digno e integral de desenvolvimento para as crianças, adolescentes, jovens e famílias que 

participam do mesmo. Incentivando a participação ativa dos mesmos para favorecer mudanças significativas nas vidas deles que incidirem no desenvolvimento comunitário. 
 
A metodologia de trabalho apontada para as crianças, adolescentes e jovens é personalizada e está fundamentada nos valores evangélicos que promovem a vida em seu sentido pleno; 

assumindo a tarefa com responsabilidade e participando também de espaços formativos para a equipe de trabalho, ao fim de estar capacitados para abordar a tarefa, garante-se um afazer 
positivo na própria comunidade. Por isso nós acostumamos trabalhar com a metodologia de trabalho em rede, de maneira de potenciar a abordagem de um jeito comunitário e altamente 
eficaz, participando na ideação de estratégias com os diferentes sujeitos protagonistas de cada caso. Esta metodologia se implementa tanto no trabalho com a comunidade específica com 
que trabalhamos, quanto com a sociedade em geral, tendo o pretensioso em participar ativamente na formulação e implementação das políticas sociais que darão respostas às distintas 
necessidades existentes. 

 
A seguir apresentamos um esquema dos distintos Centros Comunitários da Congregação, que conduzem o Trabalho Educativo-Social. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONGREGACIÓN DE SAN JOSÉ (Josefinos de Murialdo) 

centro comunitário e 
educativo são José 

(b° flores sur – calle 5 e 6 – ciudad – 
tel. 4204340) 

-atendidos:  
120 crianças de 6 a 12 anos. 
70 famílias aprox. 
-atividades desenvolvidas: 
apoio escolar 
refeição 
oficinas artísticas 
formação em valores 
bolsas escolares 
gabinete psicopedagógico 
higiene 
assistência de saúde 
regularização do RN 
oficinas com padres 
abrigo 
-equipe pastoral:  
1 diretor e 10 docentes 
1 educador social 
2 cozinheiras 
2 mestres 
voluntários 
 

centro comunitário e 
educativo são Caetano 

(colônia molina – gllén.) 

 

-atendidos:  
120 crianças de 6 a 12 anos. 
65 adolescentes de 13 a 20 
anos. 
80 famílias aprox. 
-atividades desenvolvidas: 
apoio escolar 
refeição 
oficinas artísticas 
formação em valores 
higiene 
controle de saúde 
deportes 
oficinas de informática 
oficinas de herrería 
horta 
biblioteca popular 
regularização de RN 
oficinas com padres 
abrigos 
-equipe pastoral:  
1 diretor e 11 docentes 
2 cozinheiras, 2 mestres, 
voluntários 
 

centro de crianças e 
adolescentes são José 

(b° flores sur – calle plantamura s/n 
- ciudad) 

-atendidos:  
70 crianças de 6 a 12 anos 
120 adolescentes de 13 a 20 
anos 
90 famílias aprox. 
-atividades desenvolvidas: 
apoio escolar 
refeição 
oficinas artísticas 
formação em valores 
bolsas escolares 
deportes 
capacitação laboral 
higiene 
assistência de saúde 
regularização do RN 
oficinas com padres 
abrigos 
-equipe pastoral:  
1 coordenador , 1 administ 
1 trabalhador social 
6 docentes, 3 operadores,  
2 auxiliares, 4 prof. ed. 
física, 2 cozinheiras, 2 
mestres, voluntários 
 

centro de crianças e 
adolescentes Murialdo 

(calle 2 de mayo 7914-  
los corralitos – gllén.) 

-atendidos:  
65 crianças de 6 a 12 anos. 
70 adolescentes de 13 a 20 
anos 
70 famílias aprox. 
-atividades desenvolvidas: 
apoio escolar 
refeição 
formação em valores 
becas escolares 
deportes 
capacitação laboral 
higiene 
assistência de saúde 
regularização do RN 
oficinas com padres 
abrigos 
-equipe pastoral:  
1 coordenador 
6 docentes, 2operadores, 
1 trabalhador social 
2 auxiliares, 2 prof. ed. 
física, 1 cozinheira 
1 mestre, 
voluntários 
 

centro de promoção de 
direitos 

(calle plantamura s/n – ciudad  
 – tel. 4204340) 

-atendidos:  
120 crianças de 6 a 12 anos. 
47 adolescentes de 13 a 22 
anos 
85 famílias aprox. 
-atividades desenvolvidas: 
projeto de estratégias 
personalizadas segundo o 
caso, tendo em conta a 
história particular, familiar 
e comunitária do rapaz. 
ativação de redes 
assistência para a 
abordagem. 
vinculação com 
profissionais específicos 
para realizar tratamentos 
reinserção escolar 
capacitação laboral 
recreação e deportes 
regularização o RN 
-equipe pastoral:  
1 trabalhador social 
1 psicólogo comunitário 
2 psicopedagogos 
2 técnicos e 4 docentes 
 

banquito  são José 
(banco popular de a buena fé) 

(bº flores sur – cdad – tel. 425 - 0331) 

-atendidos:  
60 famílias aprox. 
 
-atividades desenvolvidas: 
-capacitação por grupos de 5 
pessoas (12 grupos) para a 
recepção de um crédito de 
garantia solidária, ao fim de 
desenvolver atividade 
comerciais produtivas 
particulares ou comunitárias, 
que servem para o sustentação 
econômica de cada família. 
- capacitações contáveis 
- capacitações técnicas para os 
distintos projetos 
(normas de higiene e 
manipulação de alimentos, 
etc) 
- reuniões comunitárias para 
partilhar experiências e 
reafirmar a confiança dos 
integrantes de cada grupo. 
 
-equipe pastoral:  
1 coordenador 
5 operadores comunitários 
 


