


O Projeto O Projeto Acolher Perdas e Luto é uma organização 

sem fins lucrativos, que tem como objetivo oferecer 

acolhimento às pessoas que estão vivenciando a 

dor da perda e do luto de    um ente querido. 

Com o apoio de um grupo de voluntários,  o Projeto  

tem acolhido muitas pessoas, escutando com 

respeito e carinho a todos, e trocando experiências 

para que  possam lidar com a sua dor, com 

equilíbrio e paz. 

Na verdade gostamos de chamar esta iniciativa, que  

cresce a cada dia, de um “Ato de Amor”. 



Grupo de Acolhimento - GA

O Grupo de Acolhimento é a entrada para

o nosso Projeto. 

Trata-se de um Programa com 12 Temas, que são 

apresentados e trabalhados ao longo de 12 semanas, em 

Grupos fechados no Whatsapp e, em breve, no Telegram.

Utilizamos um vasto material, com áudios, videos, 

meditações, palestras e “lives”, produzido exclusivamente 

para esse objetivo, fazendo com que o acolhido entre em 

contato com novas  possibilidades e aprendizados, 

fazendo com que adquira uma melhor maneira de lidar 

com a sua dor.



Treinamento ao Acolhedor

O Treinamento ao Acolhedor  tem por objetivo  estimular as 

pessoas a servir ao próximo, entendendo que servir 

proporciona crescimento para quem acolhe e para quem é 

acolhido. 

O treinamento está disponível ao público em geral, e 

principalmente para os que foram acolhidos pelo Projeto, e 

que após o programa de 12 semanas, desejam acolher os 

novos participantes que forem chegando.

O treinamento é realizado em grupos do WhatsApp através 

de áudios e troca de experiencias, com a duração de 1 mês.



Ampliando a Consciência

O Projeto tem como objetivo final instruir o indivíduo, 

visando o seu desenvolvimento pessoal. Nosso estudo 

visa trazer à consciência a Espiritualidade e o Potencial 

Luminoso do Ser.

O Estudo será realizado em grupos no Telegram,  com 12 

Módulos semanais, utilizando para tal vídeos, áudios, 

palestras, seminários e lives.

Esta terceira  fase do Projeto está em desenvolvimento, 

com início previsto para o inicio de 2020. 



www.projetoacolherperdaseluto.com.br

Acesse nosso website:




