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                           Mensagem da Criança - Meimei
                                
Dizes que sou o futuro.                                     Não desejo tão só a festa de teu carinho.
Não me desampares o presente.                      Suplico-te amor com que me eduques.

Dizes que sou a esperança da paz.                  Não te rogo apenas brinquedos.
Não me induzas à guerra.                                 Peço te bons exemplos e boas palavras.

Dizes que sou a promessa do bem.                  Não sou simples ornamento de teu caminho.
Não me confies ao mal.                                     Sou alguém que te bate à porta em nome de Deus.

Dizes que sou a luz dos teus olhos.                  Ensina-me o trabalho e humildade, o devotamento e o perdão.
Não me abandones às trevas.                              
                                                                           Compadece-te de mim e orienta-me para que seja bom e justo...
Não espero somente o teu pão.
Dá-me luz e entendimento.                                Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra...

                                                                           Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar.

Era uma vez...

Assim começam a ser contadas as histórias...

Muitas são grandes histórias, outras pequenas, algumas irreais e fantasiosas como os contos de fada, mas..., cada um pode 
escrever a sua história, fazer parte dela e, se ela, por acaso teve início em um sonho, torná-la realidade.

Assim, nossa Instituição, o SEPI, escreveu e ainda escreve uma linda história para ser contada, já que está sendo escrita ao longo 
de seus 47 anos de existência.

Era uma vez...

No século passado,  em 1975, teve início essa linda história de amor, escrita por um grupo de amigos com o mesmo ideal, que, 
seguindo a Mensagem de Jesus nosso Mestre: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”, fundou o SEPI.

Em seu início, com entusiasmo e alegria,  o SEPI acolheu 20 crianças, com a  grande responsabilidade de cuidar de todas elas,  
dando  sempre o melhor  a fim de atender todas as suas necessidades, físicas, educacionais, intelectuais e morais.

Com o passar dos anos, não foram mais 20 crianças, nem 100, nem 200 e sim, hoje 600, que formam, juntamente com suas 
famílias, colaboradores, voluntários, professores e diretoria uma grande família, todos com o mesmo objetivo de cuidar das crianças 
e adolescentes com muito amor e carinho.

Para cumprir sua missão, muitos projetos são elaborados com a finalidade de proporcionar as crianças e adolescentes o de-
senvolvimento necessário a cada período de sua idade, sendo oferecidas a elas aulas de esportes, música, artes cênicas, entre 
outras.

Tudo isso complementado com o Projeto Construindo Valores, que proporciona o conhecimento dos valores morais necessários 
para torná-los cidadãos éticos e responsáveis.

Não podemos deixar de citar nossa parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e com o Exército Brasileiro, que sema-
nalmente ministram aulas aos grupos de: Bombeiro, Policial e Recruta Mirim.

Assim, depois de passados tantos anos, nossa história continua e continuará a ser escrita pelos que aqui chegarem. Ela está 
marcada por muitos momentos de luta, aprendizados, dificuldades, mas, os momentos de alegria sempre superaram todos os 
outros, principalmente quando observamos o sorriso nos lábios, o brilho nos olhos, a alegria e a vivacidade de nossas crianças 
e adolescentes  e concluímos que valeu  a pena, e que sempre vai valer, pois quantas crianças e adolescentes  que por aqui 
passaram, hoje adultos, se tornaram homens e mulheres, que construíram suas famílias, suas escolhas profissionais, ocupando, 
na sociedade, seu lugar com dignidade e ética.

Queremos aproveitar a oportunidade para agradecer a todos aqueles  companheiros que estiveram conosco por todos esses 
anos, os  que fazem ou fizeram parte de nossa  Instituição, rogando a Jesus, nosso Mestre, amigo e nosso Guia que abençoe a 
todos, iluminando seus caminhos e envolvendo-os em sua Paz.
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SEPI: UM MUNDO NOVO TODO DIA!
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