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Cuidar de crianças vulneráveis, protegendo e 

capacitando, através de uma metodologia baseada na 

comunidade de forma integral e ser o melhor modelo no 

programa de proteção à criança e ao adolescente, 

demonstrando o amor de Deus aos pobres. 

 

 

Cuidar e capacitar crianças vulneráveis, 

permitindo-lhes atingir seu potencial 

máximo. 

Sustentabilidade – Nosso compromisso com as comunidades é em longo prazo. Buscando a redução da 

pobreza: nosso objetivo é capacitar às crianças em nossos cuidados, bem como mulheres desamparadas, para 

que se tornem autossuficientes.  

Valorização da cultura local – Cada projeto é desenvolvido dentro do seu contexto cultural, estabelecendo 

lideranças e coordenações locais.  As crianças em cada projeto são incentivadas a valorizar a própria cultura, 

manter as tradições regionais celebrando-as com músicas típicas, danças e folclore. 

Ética Cristã – Somos Cristãos. A Operação Resgate se empenha para demostrar o amor de Deus através de 

suas atividades que são desenvolvidas em contexto com a fé cristã evangélica. 

Integridade – Objetivamos ser fieis a Deus em tudo que fazemos, seja em nossos projetos ou em nossa 

captação de recursos e administração dos recursos a nós confiados. Abstemos de práticas que prejudicam a 

integridade moral e ética de nossa organização e de nossos parceiros.     

Transparência - Procuramos ser transparentes em todas as nossas ações e relações, especialmente na área 

de finanças, para tanto, mantemos nossa contabilidade de acordo com as exigências da Lei. Prestamos contas 

aos nossos Mantenedores, Governo e Parceiros da Comunidade, fornecendo feedback aos nossos 

mantenedores em intervalos regulares ou quando solicitados. 

Focus na Criança – Nossa missão é alcançar as crianças vulneráveis, procurar atingir seu melhor interesse 

em todos os aspectos, capacitando-os e buscando dar-lhes dignidade e desenvolvimento de seus talentos 

naturais. 

Mordomia – Confiamos em Deus para nosso suprimento financeiro, para desenvolver e manter os projetos. 

Procuramos gerenciar esses recursos de forma eficiente e eficaz mantendo os custos de administração o mais 

baixo possível. 

Valorizamos pessoas – Todos os nossos beneficiários, bem como nossos mantenedores, nossos funcionários 

são igualmente valorizados por Deus e procuramos aplicar isso na prática. Recebemos todos os que estão 

necessitados independentemente de raça, ou credo religioso, procurando servir a todos com atitude de servo 

de Cristo.  

Compromisso com os pobres. Priorizamos aqueles que são menos favorecidos, marginalizados, fracos e em 

maiores necessidades em nossa comunidade. 

 

 

 


