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JUSTIFICATIVA 

 

 

A Casa de Oração “Missionários da Luz”, constituída em 20 de junho de 1993, é 
pessoa jurídica de Direito Privado, constituída sob a forma de associação 
filantrópica, sem fins lucrativos ou econômicos, apolítica, com duração por tempo 
indeterminado. 
 
Tem como: 
a) Visão: ser uma organização de terceiro setor, que promove, com excelência, 
o desenvolvimento humano contínuo, com capacitação, valorização e campo de 
trabalho voluntário. 
b) Missão: promover de forma sustentável o desenvolvimento e a melhoria da 
qualidade de vida de pessoas em vulnerabilidade social, por meio do 
acolhimento e ações que contribuam para a assistência social, a saúde, a 
educação, a cultura, e o espírito empreendedor. 
c) Valores: fazer o bem; buscar a evolução espiritual; trabalhar com humildade; 
entusiasmo e alegria; valorizar e respeitar as pessoas, sem distinção de 
qualquer natureza; agir sempre com ética, competência e transparência; 
comprometer-se com a missão e objetivos da Casa; amar e praticar a caridade. 
 
Possui diversos títulos e reconhecimentos públicos, nas esferas federal, estadual 
e municipal, dentre as quais Entidade Beneficente de Assistência Social, de 
Utilidade Pública e Promotora dos Direitos Humanos. Além disso, está 
regularmente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, do 
Idoso - CMI, da Criança e do Adolescente - CMDCA.  
 
A Casa de Oração Missionários da Luz (COMLuz) foi criada por um grupo de 
amigos que comungavam da mesma doutrina religiosa, com o objetivo do estudo 
e prática dos ensinamentos Espíritas. Desde sua fundação, a COMLuz atua e 
participa da comunidade adjacente à sua sede. 
 
As famílias que freqüentavam a COMLuz na busca pelo atendimento ou socorro 
espiritual e religioso, passaram a recorrer também para o apoio material e social. 
E mesmo as famílias que não compartilhavam da prática religiosa – indicadas 
por outras famílias, chegaram até a entidade. 
 
A partir desta demanda espontânea, a COMLuz através dos grupos de 
trabalhadores voluntários, passou a atender pequenos grupos de famílias com 
Apoio Material Emergencial. Também passou a promover Orientação Social a 
determinados grupos: gestantes, famílias e idosos, dentre outros.  
 
Os grupos de voluntários e de trabalho formaram-se na medida das 
necessidades apresentadas pelas famílias que buscavam a COMLuz, seja de 
ordem material ou emocional, surgindo, então, diversas atividades assistenciais, 
a saber: 
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Serviço Público Alvo Objetivo Logomarca 

Ninho das Mães e 
Acolhimento Mãe-

Bebê 

Gestantes 
carentes e bebês 
de até um ano de 

idade 

Serviço de fortalecimento 
de vínculos para 

gestantes, mães e 
bebês; 

Proteção a família e 
combate à mortalidade 

infantil  

Clube da 3ª Idade Idosos carentes 

Serviço de fortalecimento 
de vínculos para idosos, 

de modo a evitar o 
isolamento social 

 

Francisco de 
Assis 

Pessoas 
deficientes e 

idosos carentes 

Apoio emergencial 
material, através de 

apoio na residência com 
doação de alimentos, 

medicamentos e 
empréstimos de 
equipamentos 
hospitalares 

 

Vida Nova 

Dependentes de 
álcool e outras 

drogas, bem como 
seus familiares. 

Prevenção do uso 
indevido de drogas/ 
bebidas, atenção e 
reinserção social de 

usuários 

 

Levando Alegria 
Idosos isolados e 

vivendo em 
abrigos 

Promove visitas a 
abrigos de idosos, 

proporcionando 
momentos de interação 

social e recreação. 
 

Grupo de Teatro 
Amador 

Pessoas carentes 
de ensinamentos 
morais, éticos e 

Cristãos 

Elaboração de peças 
teatrais com foco em 

valores éticos e morais, 
com vistas ao 

desenvolvimento integral 
do Ser Humano 

 
 
 
Além das atividades supra, servimo-nos desta para informar que a COMLuz está 
construindo no centro de SJCampos um centro de atendimento integral ao idoso, 
constituído de: 

• Casa de Repouso: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 
Serviço de Acolhimento Institucional – Instituição de Longa Permanência para 
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Idosos (ILPI), com capacidade para o abrigo integral de até 110 idosos em 
situação de vulnerabilidade social; 

• Vila Dignidade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 
Serviço de Acolhimento em República, destinado para acolhimento integral de 
16 casais de idosos em situação de vulnerabilidade social; 

• Centro-Dia: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade: 
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 
suas Famílias, com capacidade para atender até 40 idosos e suas famílias; 

• Centro de Convivência: Serviço de Proteção Social Básica: Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares para Idosos 

Por ser uma entidade  que colabora há 24 anos com o cuidado e tratamento de pessoas 
com mais necessidade, a Casa de Oração “Missionários da Luz”, tornou-se uma 
referência em filantropia na cidade o que legitima o merecimento deste título. Desta 
forma  solicito aos nobres  pares a aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.  

 

 

Walter Hayashi 

Vereador PSC 

  

mailto:camara@camarasjc.sp.gov.br

		2016-12-13T15:40:46-0300
	WALTER KATSUNORI HAYASHI:78738687887




