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“Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo
começo. Mas qualquer um pode recomeçar
e fazer um novo fim.”
Chico Xavier

Mensagem do Fundador:
Aos amigos doadores e colaborades,
Agradeço o grande desprendimento dos amigos que
fazem a sua contribuição para a ABEGUI, são através
destas ações de solidariedade que a instituição se
mantém de pé no trabalho de caridade há 16 anos.
Aprendemos com o mestre Jesus que aquele que doa
seus bens ou seu tempo ao próximo é o que mais
ganha perante as leis divinas, lei está que diz: “é dando
que se recebe”, e que possamos continuar sempre
juntos nesse abençoado trabalho de assistência.
Que Deus abençoe a todos pela generosidade.

Abraços fraternos,
José Carlos Pereira

Nossa Missão
Acolher, auxiliar e orientar sem discriminação qualquer

indivíduo que esteja em situação de vulnerabilidade,
visando sempre sua reestruturação emocional, física e
intelectual.

Nossa Visão
Ser uma Organização que promove a transformação na vida dos
usuários dos serviços e de comunidades adjacentes, contribuir para
a evolução das necessidades de cada um, alimentar perspectivas de
vida, proporcionar autonomia e fortalecer a potencialidades de
maneira produtiva, a fim de gerar mudanças funcionais e estruturais
na vida de cada envolvido com o trabalho.

Nossos Valores
Caridade e Fraternidade.
Amor e Solidariedade.
Respeito ao ser humano e toda diversidade.
Respeito à natureza e sustentabilidade.
Proteção e educação.
É assim que a ABEGUI acredita ser agente social
e transformador, colaborando para o desenvolvimento
de uma sociedade preocupada com o futuro da nação e
do planeta.

Nossa História:
A Associação Beneficente Guilhermina Maria de Jesus,
também conhecida como ABEGUI, é uma Organização da
Sociedade Civil,sem fins lucrativos, particular, apolítica, de
caráter religioso espírita e cristão, filantrópica, como sede à
Av. Paulo Guilguer Reimberg, 7003, Chácara Santo Amaro, na Capital
do Estado de São Paulo, Brasil.
A idéia da construção da ABEGUI, iniciou-se tendo como
exemplo a avó paterna dos fundadores da instituição. Dona
Guilhermina, nasceu em 15/01/1893, em Lavras, bairro próximo à
Embu-Guaçu interior de São Paulo.
Guilhermina Maria de Jesus, casou-se aos 14 anos, residia no
mesmo bairro onde nasceu e já com seu primeiro filho, assistia aos
doentes da região com chás caseiros e fazia partos.
Dona Guilhermina amparava em sua casa, crianças órfãs que
chegavam ao conhecimento dela. Mensalmente ela caminhava de
Embu-Guaçu até a Santa Casa, no centro da cidade de São Paulo, para
que essas crianças fossem examinadas pelo médico.
A partir da história de D. Guilhermina, ficou para seus
descendentes que, se ela com sua pobreza quase absoluta praticou a
caridade e a assistência social, como nós que hoje
estamos em uma situação bem melhor, por
conta da própria evolução e facilidades do planeta

Nossa História:
poderíamos fazer muito mais pelos nossos irmãos menos
favorecidos.
Então usando a história de D. Guilhermina como inspiração, em
19/03/2000 é fundada a ABEGUI Inicialmente os trabalhos da
ABEGUI ficaram centralizados em abrigar o idoso com vinculo
familiar rompido, assim chegaram os primeiros moradores. Com o
passar dos tempos fomos percebendo que o nosso trabalho era mais
amplo,

e

passamos

a

receber

pessoas

em

situação

de

vulnerabilidade, e de várias idades.
O objetivo hoje da ABEGUI é acolher pessoas maiores de 18 anos
em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, resgatando
sua

dignidade,

cidadania

e

auto-estima,

suprindo-lhes

as

necessidades básicas como: moradia, saúde e alimentação,
garantindo proteção integral e privacidade, com atendimento
personalizado e assegurando a autonomia de acordo com o perfil de
cada conivente; favorecendo também quando possível o convívio
familiar.

Em 2016 tivemos os resultados:
567 atendimentos
no Centro de
Acolhida

16.920
banhos

94.752
refeições

10.800
remédios

Em 2016 tivemos os resultados:

144 bazares comuns , 12
bazares especiais

9.402 pessoas freqüentaram
os bazares

400 pessoas visitaram a
ABEGUI

Em 2016 tivemos os resultados:
19 cadeiras de rodas
foram emprestadas

31 cadeiras de banho
foram emprestadas

8 camas hospitalares
foram emprestadas

10 andadores, 6 pares
de muletas e 3
bengalas

Em 2016 tivemos os resultados:

75 cestas básicas
foram doadas

18 empregos diretos e
2 empregos indiretos
na comunidade do
entorno.

Faça sua contribuição:

Favorecida: Associação Beneficente Guilhermina Maria de Jesus
CNPJ: 04.084.230/0001-37
Banco Itaú
Agência: 2921
Conta corrente: 09088-8
Telefone: 11 5974-9520/ 5974-9461/ 96094-9301 whats
Site: www.abegui.org
E-mail: abegui@abegui.org

Nos acompanhe nas redes sociais:

Solidariedade é o amor em movimento.
Vamos movimentar o mundo?!
Av Paulo Guilguer Reimberg, 7003
Chácara Santo Amaro - São Paulo - SP

