




PARABÉNS, ÉDEN-LAR!

N
o decorrer desses oitenta anos 
de existência, o Éden-Lar vem 
cumprindo o seu papel, passan-

do por muitas mudanças e transfor-
mações. A nossa Instituição participou e 
acompanhou o crescimento de inúmeras 

crianças que passaram por aqui, e hoje, 
com certeza, são pais e mães de famíli-
as, profi ssionais em diversos setores da 
sociedade, e principalmente, fazem parte 
do progresso e desenvolvimento da nos-
sa querida cidade e região. 

Mas não podemos deixar de registrar 
nesta oportunidade, os nossos sinceros 
agradecimentos aos fundadores, 
presidentes, diretores, colaboradores e 
mantenedores que fazem parte da nossa 

Alberto dos Santos, secretário executivo da presidência e administrador do Éden 
Lar faz um pronunciamento mais que familiar:
“Eu e o Éden-Lar temos uma relação de longa data. Nasci e cresci na Vila Maria. 

Quando criança passava em frente e admirava a casa grande com uma escada bonita que 
terminava numa grande porta de vidro. Gostava de ouvir o som 
das crianças brincando no interior do parque.
Minha família sempre morou na Vila Maria, então ao visitar 
minha mãe, passávamos em frente ao Éden trazendo-me boas 
lembranças.
No ano de 2000, minha esposa Ceissa Rocha foi convidada 
pela diretora Isolina Costa a participar do corpo de voluntari-
ado do Éden-Lar e através delas, os diretores José Carlos e 
Archibaldo Baker me convidaram para administrar a Instituição. 
Desde então, tenho participação ativa em todos os setores. 
Em 2002 juntamente com a minha esposa tivemos participação 
do planejamento estratégico visando o futuro. Em 2006 fui de-
fi nitivamente inserido no processo de transformação. Em 2009 
começamos a tão sonhada reforma das estruturas físicas e ca-

pacidade de atendimento, o que resultou no ano seguinte da elevação de 171 para 272 
crianças nas duas unidades. 
É bom reafi rmar que o Éden-Lar, de uma forma ou outra sempre esteve presente na minha 
vida. Deus tem dirigido o meu caminho de forma que hoje posso dizer: sou grato por fazer 
parte desta conceituada Instituição e que o amor que sustenta sonhos nos atribui respon-
sabilidades agradáveis”

história e também cuidaram daqueles 
pequeninos com muita dedicação e 
amor, assegurando um grande legado 
para todos nós.  

 Continuamos desenvolvendo os 
trabalhos dedicados exclusivamente 
a assistência social, educacional 
e espiritual, abrangendo toda a 
comunidade. Externamos aqui a nossa 
gratidão ao poder público municipal pela 
parceria que sem dúvida, tem colaborado 
para a expansão do atendimento 
com excelência às nossas crianças.

  Através do Éden-Lar muitas outras 
instituições similares foram criadas. 
Isso prova que os fundadores eram 
visionários, visto que hoje, juntos e em 
parceria com a municipalidade, a nossa 
cidade está próxima de alcançar a marca 
tão almejada: o “défi cit zero” da demanda 
nesse segmento. Com muita alegria e 
emoção, podemos dizer que até aqui nos 
ajudou o Senhor.

E prosseguiremos nessa emprei-
tada, contando cada vez mais com to-
dos àqueles que estão dispostos a in-
vestir no futuro das nossas crianças.

Deus abençoe a todos.
Muito obrigado!

Joancir Porto da Silva
Presidente

O AMOR QUE SUSTENTA SONHOS!
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DEDICAÇÃO AO ÉDEN-LAR

E
ntre os vários líderes do 
“Azylo Éden”, hoje Éden-
Lar, o presbítero e advogado 
Samuel Rodrigues Costa, 

dedicou mais da metade da sua vida à 

Instituição. Seu tempo e seu dinheiro 
foram aplicados nessa obra. Dr. 
Samuel Costa como era conhecido, 
destacado e tradicional advogado 
joseense, formado na primeira turma 
da Faculdade de Direito do Vale do 
Paraíba, desempenhou também a 
liderança na Igreja Cristã Evangélica, 
pioneira do evangelismo na cidade 
exercendo a função de presbítero, 
professor de Doutrina Bíblica, e 

Para Amanda Sene Pereira Rosa, 31 anos, pedagoga, há sete anos prestando seus 
serviços profi ssionais no Éden-Lar, tem sido uma experiência marcante:
“Entrei no Éden-Lar para substituir uma professora que estava de licença maternidade por 

um período de quatro meses. E o tempo foi passando, e acabei 
sendo efetivada. Nesse tempo, lecionei em todas as classes, conheci 
a engrenagem da instituição, o que facilitou a minha indicação como 
pedagoga/coordenadora em 2012. E no ano passado fui transferida 
para a Unidade dois no Jardim Satélite. 
Aprendi muito aqui no Éden-Lar, principalmente os princípios de 
valores, me fortalecendo ainda mais como evangélica. Podemos 
dizer que aqui é uma família. Só tenho a agradecer primeiramente 
a Deus, a diretoria pela confi ança depositada, aos colegas de 
trabalho, mães e pais dos alunos.
Em relação à parte espiritual, temos liberdade de falar e ensinar do 

amor de Jesus às crianças.
Para fi nalizar, podemos afi rmar que amamos, cuidamos e zelamos de cada criança como 
nossos próprios fi lhos, o que tem gerado confi ança mútua, assegurando comunhão e 
verdadeira parceria entre pais, funcionários e diretoria”. 

CONFIANÇA, ACIMA DE TUDO!

pregador leigo. Sempre demonstrou 
profundo amor pelas Escrituras 
Sagradas.
 Ainda jovem já participava da 
Diretoria: como secretário no período 
de 1942/1948, como vice-presidente 
no período de 1959/1963 e em 1963 
assumiu a presidência por cinco 
anos, e depois, de 1971 até 2001, 
completando 35 anos de presidência. 

        Em todo esse período contou 
com o fi el companheiro de trabalho, 
o presbítero e advogado Dr. Edson 
Moreno Costa que exerceu a função 
de presidente em dois períodos de 
1959 a 1963 e 1968 a 1971, e depois, 
sempre, como tesoureiro. O Dr. Samuel 
atuou também no Conselho Tutelar e 
Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente, nesta cidade.
 Samuel teve ao longo desses 
anos o cuidado de manter o Éden-Lar 
dentro dos princípios traçados pelos 
fundadores, sempre respeitando as leis 
do país e atendendo os ensinamentos 
de Jesus Cristo em relação às famílias 
menos favorecidas. Em 1971 com 
muito arrojo levou a Instituição a 
mudar seu atendimento de internato 

para semi-internato acatando a 
necessidade de a criança viver e ser 
cuidada por um parente e não fi car 
isolada do convívio familiar. O principal 
lema era fortalecer a família para que 
a criança fosse bem cuidada, e ao se 
tornar adulta, pudesse assumir seu 
papel de cidadão/cidadã responsável 
e íntegra.
 Em 1985 implantou a segunda 
unidade situada na Rua Maricá, 177, 
Jardim Satélite, passando, nessa 
época a atender 120 crianças, sendo 
80 na Vila Maria e 40 no Jardim 
Satélite.
 Reconhecendo o quanto fez 
pelo Éden-Lar a diretoria entregou, 
na Assembléia Geral de Sócios 
Mantenedores realizada no dia 15 
de março de 2003, uma placa com 
a seguinte inscrição: “SAMUEL 
RODRIGUES COSTA – SÓCIO 
BENEMÉRITO. ‘Existem pessoas que 
conseguem melhorar o mundo. Você 
é uma delas’. HOMENAGEM PELOS 
48 ANOS DE TRABALHO ATIVO NO 
ÉDEN-LAR DAS CRIANÇAS”.



UM SONHO REALIZADO

A 
dona Ondina Bueno Rodrigues, 
97 anos, nasceu em berço evan-
gélico na cidade de São José 

dos Campos onde vive até hoje. Mãe 
de sete fi lhos, sendo seis mulheres e 
um homem, que inclusive é bastante 
conhecido no meio evangélico da 
região, o pastor Evaldo Bueno Rod-
rigues, presidente da Igreja Cristã 
Evangélica do Bosque dos Eucaliptos. 
Ela tem o privilégio de desfrutar da 
grande promessa de Deus, pois está 
participando do crescimento dos seus 
12 netos e seis bisnetos. Veja alguns 
trechos da entrevista de uma das pio-
neiras do Éden-Lar.

Como nasceu o Éden-Lar?
Na minha mocidade, com mais ou 
menos 15 anos de idade, a professora 
Isolina Pereira da Costa convidou-me 
para ser sua companheira na tarefa 
de recolher, no comércio da cidade, 
e entre pessoas infl uentes da socie-
dade joseense, recursos para o sus-
tento de crianças carentes. É impor-
tante destacar, que na época, nossa 
cidade agasalhava tuberculosos que 
para aqui vinham em busca de cura. 
Geralmente pobres, traziam a família, 
e as crianças perambulavam pelas 
ruas, pedindo esmolas. O Éden-Lar, 
na época Azylo Éden, foi criado nesse 
contexto para dar acolhida àquelas e 
outras crianças também carentes da 
cidade.

Qual foi a maior difi culdade enfren-
tada para a fundação do Éden-Lar?

A nossa maior difi culdade foi com 
relação ao local para implantação da 
instituição, porque ninguém disponi-
bilizava de um espaço para essa fi -
nalidade. Então, a solução foi utilizar 
as casas das pessoas envolvidas no 
projeto para acomodar as crianças. 
E assim, buscando recursos para a 
aquisição do tão sonhado espaço.

E como foram surgindo os recursos 
para viabilizar o projeto?

Pedíamos ajuda às casas comerciais 
e fábricas como a Tecelagem Parahy-
ba. Recordo-me de termos procurado 
médicos, como os doutores Rui Dória 
e Othon Mercadante, bastante conhe-
cidos na região, e deles recebemos 
pronto atendimento.

Pelo que consta o Éden-Lar pas-
sou por algum tempo em outra lo-
calidade. A senhora pode falar sobre 
isso?
Sim. Depois de casada, substitui por 
15 dias a diretora interna, quando o 

Éden-Lar foi obrigado a funcionar por 
algum tempo, em Buquira Grande, hoje 
Monteiro Lobato, por falta de um local 
apropriado em São José dos Campos. 
Na ocasião, tinha duas fi lhas pequenas 
e as levei, naturalmente comigo, para 
desenvolver aquela missão.

E como foi o retorno da instituição a 
São José dos Campos?

Depois de dez anos, retornou a São 
José dos Campos, aí tive condições 
de ajudar nos serviços diários da 
Casa. Lembro-me que cheguei a lavar 
roupas o dia todo, juntamente com a 
irmã Maria da Silva, devido ao acúmu-
lo por falta de lavadeira. E é claro que 
na época não havia máquina de lavar. 

Por aí dá para se ter uma ideia das 
difi culdades enfrentadas. Tínhamos 
problemas nas necessidades básicas.

Como foi a participação da Igreja 
Cristã Evangélica?
A União Auxiliadora Feminina da Igreja 
Cristã Evangélica da cidade colaborou 
com o Éden-Lar em muitas oportuni-
dades, e eu tive o privilégio de também 
estar presente em diversas ocasiões.

E como foi a participação da família 
nessa Instituição?
Meu pai, José Bueno Luque, membro 
ativo da Igreja Cristã Evangélica onde 
criou todos os seus fi lhos, batalhou jun-
tamente com outros irmãos, para que o 
Azylo Éden fosse criado. Também se 
compadecia das crianças que viviam 
soltas pelas ruas, à procura de alimen-
to e proteção. Ajudou fi nanceiramente 
na abertura da Casa. 
Faço questão de registrar aqui, a 
participação do meu marido, Anto-
nio Rodrigues Júnior no cuidado com 
o Éden Lar, sendo um dos seus ex-
presidentes.  Esta foi a pequena con-
tribuição que Deus permitiu que minha 
família e eu pudéssemos dar à tão 
sonhada Casa que comemora 80 anos 
de bons serviços prestados à comuni-
dade. E principalmente, tenho a alegria 
de assistir o progresso de um minis-
tério iniciado com muitas difi culdades, 
porém, abençoado por Deus.

O que o Éden-Lar representa para a 
sua vida?
Para mim é um “céu aberto”, um grande 
sonho realizado.

Palavra de Gratidão
Dou graças a Deus porque a minha 
família nunca abandonou o Éden-Lar, 
e tem grande participação desde o iní-
cio. Atualmente, a minha fi lha Yolanda 
é secretária e o meu fi lho Evaldo é 
membro do Conselho Consultivo da In-
stituição. Tudo isso para honra, glória 
e louvor do nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo, concluiu emocionada.



CONHEÇA A NOSSA HISTÓRIA

D
e 1934 a 1942, primeiros oito anos, o Éden-Lar na época denominado “Azylo Éden” funcionou sob a direção interna 
do então presbítero José Pereira da Costa e sua esposa Maria Luiza Rodrigues Costa. Nesse período o casal que em 
1934 tinha três fi lhos: Samuel, Edy e Laura, aumentou sua prole para sete com os nascimentos de Josué, Berenice, 
Leni e Esther.

Por força de escassez fi nanceira a família com as crianças do Azylo Éden se transferiu para Buquira Grande, na época sub-
distrito de São José dos Campos, atualmente cidade de Monteiro Lobato. Após alguns 
anos, vivendo com difi culdade, por motivo de doença de dona Maria Luiza, a família re-
tornou para São José dos Campos, enquanto que as crianças do “Azylo Éden” continu-
aram por algum tempo em Buquira Grande, assistidos 
pelo casal presbítero João Pereira Costa e Maximiana 
Arantes Costa. 
Em 1945 o orfanato foi reconduzido a São José dos 
Campos e instalado na Vila Maria onde tem sua sede. 
Os então membros da Igreja Cristã Evangélica de 
São José dos Campos, fundadora do “Azylo Éden” 
se revezaram na direção do Orfanato, dedicando seu 

tempo, voluntariamente, ao atendimento das crianças que foram ali cuidadas. Várias des-
sas crianças são hoje parte de famílias com fi lhos e netos, que são testemunhas vivas do 
resultado desse maravilhoso trabalho. (Vide a galeria de presidentes do Éden-Lar).

A 
Instituição fi lantrópica Éden-Lar 
nasceu em 1934, no coração de 
várias pessoas, objetivando acol-
her crianças de famílias carentes 

que buscavam a cidade climática de São 
José dos Campos para tratamento de saúde 
pulmonar. 
A jovem professora Iso-
lina Pereira Costa, ob-
servando as crianças 
que maltrapilhas peram-
bulavam pelas ruas da 
pequena cidade, fi lhos de 
pais doentes internados 
em pensões e sanatórios 
para tratamento pulmo-
nar, apresentou à direção 
da Igreja Cristã Evan-
gélica, sugestão para se 
criar uma casa de atendi-
mento a essas crianças. 
Em Assembléia Geral, 
a Igreja Cristã Evan-
gélica deliberou a criação da Instituição, 
que desde então iniciou a atividade social, 
providenciando a legalização e elaboração 
de estatuto aprovado em 01.06.1934. Com 
o nome de Azylo Éden, a Instituição foi reg-
istrada em Cartório competente sob no. 12, 
em 20.06.1934. 
Em 1935, devido às difi culdades fi nanceiras 
no período da guerra mundial, a sede do 
Azylo mudou-se para Buquira Grande, dis-
trito de São José dos Campos, hoje municí-
pio de Monteiro Lobato. Lá esteve por 10 
anos onde as crianças foram cuidadas nas 
casas de famílias que as abrigaram. 
Nos anos de 1945 a 1950 foram realizadas 
as obras de construção da sede do Éden-
Lar na Vila Maria e as crianças retornaram 
de Buquira Grande para São José dos Cam-
pos. Em 13.10.1947, a instituição passou a 
denominar-se “Éden-Lar das Crianças”. 
O Éden-Lar funcionou como Orfanato at-

OS PIONEIROS

endendo às crianças órfãs com tempo in-
tegral procurando integrá-las à sociedade. 
Em 1968 com o crescimento de São José e 
atendimento social aos necessitados, pas-
sou a semi-internato, objetivando atender 
crianças de famílias de baixa renda. A partir 
deste período, as crianças foram atendidas 

durante o dia, no horário das 7 às 17 horas 
e à noite fi cavam com seus pais, ou famil-
iares, objetivando a integração na família, 
célula mater da sociedade.
Em 1985, foi instalada a segunda Unidade 
do Éden-Lar das Crianças na Rua Marica, 
177 no Jardim Satélite. Iniciada com a con-
strução de aproximadamente 350m2 em um 
terreno de 2.600 m2.
Em 2006, por determinação do Poder Públi-

co, o Éden-Lar passou a atuar como Escola 
Infantil, atendendo crianças de três meses a 
seis anos. Atualmente, na sede Vila Maria, 
são atendidas 200 crianças e na Unidade 
Satélite, 72 crianças. 
Financeiramente o Éden-Lar depende da 
contribuição de Sócios Mantenedores, de 
Organizações Jurídicas, Pessoas Físicas e 
Subvenções. A equipe interna conta com 57 
funcionários registrados, 28 voluntários dire-
tores e conselheiros, e 18 voluntários para 
atividades diversas, denominada Assem-
bléia de Sócios Mantenedores. Totalizando 
assim, 103 pessoas envolvidas diretamente 
com a assistência socioeducativa, olhando 
o futuro, a oportunidade para o desenvolvi-
mento das crianças que pelo Éden-Lar pas-
sam. 
Em 2009, o Éden-Lar completou 75 anos, 
Jubileu de Diamante, e em comemoração, 

organizou atividades 
com a fi nalidade de divul-
gar a Instituição. 
Em 2010 foi o ano da 
reforma do prédio sede 
que fi ca na Vila Maria, 
visando dobrar o atendi-
mento para 200 crianças, 
atendendo a demanda 
especialmente na faixa 
etária de berçário (três 
meses a três anos). Esta 
reforma foi dividida em 
três fases para manter 

o atendimento naquele período. Iniciada 
em janeiro terminamos o ano com 80% do 
previsto, completando o trabalho em abril 
de 2011. Este trabalho permitiu, alem das 
adequações exigidas por ser um prédio com 
mais de 60 anos, um trabalho de moderni-
zação tanto da área construída como tam-
bém dos móveis e utensílios utilizados nas 
classes, na cozinha, na administração, la-
vanderia, etc..



GALERIA DOS PRESIDENTES DO ÉDEN-LAR



CORAGEM, OTIMISMO E DEDICAÇÃO! 

Itamara Marcondes Corrêa, 59 anos, auxiliar administrativo, presta seus serviços profi s-
sionais há 26 anos no Éden-Lar. “Em 1987, fi xamos residência em São José dos Cam-
pos, porque o meu marido já estava trabalhando aqui. Na época nos tornamos membros 

da Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, que coincidentemente, fi ca próxima à Unidade 
dois do Éden-Lar. Interessante é que sempre pedia ao Senhor uma porta de emprego, e 

não imaginava que a porta estava tão próxima. Mesmo 
sem conhecer a responsável, ela me encontrou na Ig-
reja que também é membro e me convidou a trabalhar 
na creche ao lado. Só depois fi quei sabendo que se 
tratava da administradora daquela Instituição. Pen-
sei comigo: Deus ouviu a minha voz! Em seguida fui 
apresentada ao então presidente Dr. Samuel Costa e 
a minha contratação foi imediatamente para honra e 
glória do Senhor Jesus.
Presto serviços na parte administrativa e também na 
seleção para admissão, inscrição e matrícula das crian-
ças, e tem sido uma bênção para a nossa vida, porque 
é uma grande oportunidade para ajudar ao próximo e 
muitas vezes também, através da orientação às mães, 
visando auxiliá-las até mesmo na criação dos seus fi l-

hos. É muito gratifi cante auxiliar as pedagogas. Estou sempre à disposição para desen-
volver outras atividades de acordo com cada necessidade e disponibilidade.
Trabalhar aqui é maravilhoso porque crescemos profi ssional e espiritualmente. A cada dia, 
aprendemos a nos colocar no lugar do outro e principalmente a olhar o mundo com outros 
olhos. No decorrer desses anos, podemos ver a grande recompensa através da restauração 
de inúmeras famílias e a formação e desenvolvimento das nossas crianças”.

FORMAÇÃO E CRESCIMENTO ESPIRITUAL!

A
tualmente, o Éden-Lar de São 

José dos Campos atende 272 

crianças (200 em sua sede na 

Vila Maria e outras 72 na uni-

dade do Jardim Satélite). São meninos 

e meninas de famílias de baixa renda, 

que encontram na instituição um ambi-

ente sadio, de compreensão e carinho. 

Através de seus funcionários e voluntári-

os, o Éden-Lar desenvolve um trabalho 

fi lantrópico que resgata vidas, abrindo às 

crianças as oportunidades que surgem 

da orientação social, espiritual e educa-

cional. 

Nessa incansável batalha de promoção 

humana e social, o Éden-Lar conta com 

todo o nosso apoio. Em seus 80 anos 

de atividades, o Éden-Lar nasceu de 

um sonho da educadora Isolina Costa 

Hochfeld para se transformar em um dos 

Vereador Macedo Bastos.

pilares do atendimento social em nossa 

comunidade, exemplo de realização e 

perseverança.

Nascida para atender à época as crian-

ças carentes de pais tomados pela tuber-

culose, a entidade sobreviveu graças ao 

ideal maior de seus voluntários. O Éden-

Lar começou em uma modesta casa 

alugada, depois, em 1935, pelas difi cul-

dades econômicas da guerra mundial, 

acabou se transferindo para Monteiro 

Lobato. Pela pertinência de sua atuação 

e retidão de  propósitos, a entidade re-

tornou ao município e  tornou-se o que 

é hoje: um patrimônio da população de  

São José dos Campos.

Pela coragem, otimismo e dedicação, 

parabéns ao Éden-Lar, que prosseguirá 

merecedor de nosso orgulho e apoio.

AGRADECIMENTOS
Na oportunidade, a direção do Éden-Lar vem 
publicamente agradecer à senhora Áurea 
Lúcia Costa Araújo pelos excelentes serviços 
prestados à comunidade, e especialmente, 
por resgatar a nossa História, através 
de pesquisas, documentos e arquivos.

Muito obrigado!



SERVIÇO CRISTÃO E SOCIAL A TODA PROVA!

O 
advogado aposentado 
Edson Moreno Costa, 84 
anos, fala sobre os seus 
mandatos como presidente do 

Éden-Lar (1959/61 – 1963/67 – 1970/71) 
e também sobre a função de tesoureiro 
que exerceu antes e depois dos 
mandatos, especialmente em todas as 
gestões do Dr. Samuel Rodrigues Costa. 
“Lembro-me que na função de presidente 
contei com a colaboração dos irmãos 
Samuel Rodrigues Costa como vice-
presidente; Samuel Mendes, secretário; 
Amaury de Souza Jardim, tesoureiro e 
Wilson Frahia como segundo secretário. 
Também na minha gestão exerceram as 
funções de diretoras internas as irmãs 
Neuza Fidelis, Sofi a Figueiredo, Neuza 
Eugênio e Josefi na Ferreira (Vó).
Até o fi nal da minha gestão contava com 
o sistema de atendimento de internato, 
pois a principal fi nalidade da Instituição 
era atender órfãos ou fi lhos de pais 
enfermos.
O sistema para semi-internato deu-se 
na gestão do irmão Samuel Rodrigues 
Costa, por defi nição do Juizado de 
Menores à época.
A manutenção da Casa era através de 

contribuições voluntárias, da Igreja 
Central e dos sócios, mensalmente.
Os tempos foram difíceis, pois a 
Instituição não dispunha de um caixa, 
como atualmente, e desfrutava de 
verbas municipais, excepcionalmente.
O sistema de internação em tempo 
integral trazia um encargo pesado às 
diretoras internas, pois o serviço era 

de 24 horas; não tínhamos nem folgas 
às diretoras e funcionários mesmo aos 
domingos ou feriados.
Além das mensalidades dos sócios 
em geral da Igreja Cristã Evangélica 
Central e doações, numa certa ocasião, 
contamos com a efi ciente colaboração 

fi nanceira e social de um grupo de 
senhoras americanas e brasileiras 
esposas dos professores do ITA e CTA. 
As crianças participavam da Escola 
Dominical da Igreja Central, e eram 
levadas a pé pelas diretoras internas. E 
também, anualmente, comemoravam o 
aniversário da Instituição, entre outras 
atividades externas.
Das inúmeras crianças que passaram 
pelo Éden-Lar – quer meninos ou 
meninas – não havia discriminação de 
sexo. É bom lembrar uma delas, que ao 
sair, foi adotada por uma família e fez 
um curso para missionária, em seguida 
casou-se com um missionário americano, 
que após alguns anos no Brasil retornou 
à América do Norte. Depois recebemos 
algumas visitas dessa ex-interna mais 
conhecida como Cida. 
Pelo escasso ou mínimo valor no caixa, 
poucas obras foram realizadas. Mas 
vale destacar que com alguma ajuda 
fi nanceira e colaboração de técnicos 
e desenhistas pudemos construir o 
refeitório e a cozinha hoje existente. 
Posso afi rmar com toda convicção e 
certeza, que foi uma experiência muito 
boa de serviço cristão e social”. 

Karina Silva Oliveira, 21 anos, auxiliar de escritório, ex-aluna, presta seus 
serviços profi ssionais há oito meses no Éden-Lar. 
“Dos quatro aos seis anos fui aluna no Éden-Lar, onde me sentia muito bem. 
Posso dizer que foi exatamente aqui que comecei a dar os primeiros passos para 
a minha vida. Sofri muito com a saída, foi muito triste. Hoje entendo que o cresci-

mento muitas vezes gera sofrimento em nossas vidas.
Com 17 anos tive a primeira oportunidade de empre-
go, depois passei por mais três empresas, mas o meu 
sonho sempre foi trabalhar numa creche, adoro crian-
ças. Então, enviei currículos a várias creches. Depois 
de um ano fui chamada ao Éden para uma entrevista 
de emprego, e mediante a minha aprovação, logo fui 
contratada. E, posso dizer que nesses oito meses, tem 
sido uma experiência maravilhosa, porque de alguma 
forma você acaba aprendendo muito com as crianças. 

Agora estou sentindo grande motivação para estudar pedagogia. A convivência 
no Éden-Lar pode ser resumida em quatro palavras: respeito, amadurecimento, 

crescimento e vida”.

DE ALUNA À FUNCIONÁRIA DO ÉDEN-LAR!



Luisa Alexandra Pires, 47 anos, pedagoga, prestando seus serviços profi ssionais 
há 26 anos no Éden-Lar.

“Entrei no Éden-Lar em julho de 1988, lecionando no Jardim Satélite e depois de 
algum tempo comecei também na Vila Maria, disponibilizando meio período para 
cada unidade. Em 2003 assumi o cargo de pedagoga no Jardim Satélite. A partir 

de 2013, fi xei-me na Vila Maria.
Quando entrei no Jardim Satélite não tinha 
nada, o presidente era o Dr. Samuel Costa 
que nos apoiou para a criação do bazar para 
arrecadar fundos para começar a desenvolver 
os trabalhos, inclusive as reformas necessárias.

Decidimos, também, realizar reuniões de 
pais à noite, a maneira encontrada para 
dar suporte às famílias, trazendo sempre   
palestras bem informativas, com uma 
palavra de orientação espiritual, o que deu 
bastante resultado, nos tornando verdadeiros 
parceiros para alcançarmos o objetivo comum.

O Éden-Lar tem papel fundamental na minha vida, porque aqui comecei tanto 
profi ssional como espiritualmente, principalmente aprimorando as minhas 
qualidades, e aprendendo a observar e valorizar as qualidades dos outros, 
entendendo as necessidades das famílias, como que vivendo os seus problemas”. 

O AMOR IMPULSIONA A CRIATIVIDADE!

“A Secretaria de Educação 
de São José dos Campos 
parabeniza o Éden-Lar pelos 
oitenta anos de assistência 
social e educacional dedicados 
à comunidade. Enquanto 
parceira da rede municipal 
de ensino, a instituição tem 
colaborado para a boa formação 
de centenas de crianças. 
Uma parceria de   sucesso 
que certamente continuará 
rendendo bons frutos”. 

Célio da Silva Chaves
secretário municipal de Educação.

UMA PARCERIA DE SUCESSO!





08/08/14 - Apresentação do pianista 
Carlos Henrique Costa e da cantora Joana 
Christina Azevedo no Teatro UNIVAP.

10/08/14 - Culto de Ação de 
Graças na Igreja Presbiteriana 
de São José dos Campos, à Rua 
Francisco Rafael, 125 – Centro.

12/10/14 - Culto de Ação de Graças 

03/06/14 - O Éden-Lar recebeu 
“Medalha Mérito Educacional” da 
Câmara Municipal de São José dos 
Campos. Projeto de autoria do Vereador 

Macedo Bastos.

08/06/14 - Culto de Ação de Graças na 
Igreja Cristã Evangélica de São José dos 
Campos, à Rua Cel. José Monteiro, 157 

– Centro.

na Igreja Evangélica do Bosque 
dos Eucaliptos, à Rua Teresa Alves 

Cursino, 233 – Jardim Portugal.

12/12/14 - Encerramento das 
Comemorações de Aniversário dos 80 
anos do Éden-Lar com a participação 
de autoridades, imprensa, comunidade 
e convidados especiais a partir das 10 
horas na Unidade do Jardim Satélite, à 
Rua Maricá, 177

PROGRAMAÇÃO DOS 80 ANOS DO ÉDEN-LAR


