
PREPARE-SE PARA FORTES EMOÇÕES

CONFIRA TUDO QUE FIZEMOS EM

MARÇO ABRIL
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A missão do Instituto Retornar é 
transformar vidas. Por isso, nos 
empenhamos para construir uma rede 
global de amor, compaixão e generosidade, 
com alegria em tudo que fazemos. 
Acreditamos que quanto mais ajudamos, 
mais somos abençoados para continuar 
fazendo boas obras (Provérbios 22:9 - 2 
Coríntios 9:11). Ajudar o próximo faz parte 
da nossa história e da nossa essência.

Auxiliamos organizações e também 
participamos ativamente de projetos 
Auxiliamos organizações e também 
participamos ativamente de projetos 
específicos nas áreas de comunidade, 
cultura, educação, esporte, inclusão social 
e qualidade de vida. Já são mais de 20 
ONGs apoiadas em todo o Brasil e milhares 
de vidas transformadas através do amor ao 
próximo e da generosidade.

Nosso trabalho não para e é por isso que 
criamos esta newsletter: para que você 
fique por dentro de nossas iniciativas e veja 
quão grande é esse círculo de amor e 
generosidade que temos construído!

CONFIRA!
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Atleta multicampeã no 
halterofilismo brasileiro, 
Marcia Menezes precisava de 
uma cadeira de rodas novas. 
Ela pediu a reforma da 
cadeira, mas nós decidimos ir 
além e doar uma cadeira de 
rodas novinha!

A entrega aconteceu no 
início de março e o resultado 
foi emocionante! 

RODAS
PARA
IR MAIS
LONGE

RODAS
PARA
IR MAIS
LONGE

ASSISTA

https://www.youtube.com/watch?v=H8cXHBGa54s
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UM VEÍCULO,
MUITAS JORNADAS!
UM VEÍCULO,

MUITAS JORNADAS!



O Instituto A Nossa Jornada é uma ONG 
que conecta quem precisa de ajuda a quem 
pode ajudar. E o que eles precisavam era de 
um veículo que os ajudassem a seguir 
transformando vidas.

O Instituto Retornar acreditou nesse O Instituto Retornar acreditou nesse 
propósito e, em março, realizou a entrega 
de uma Kombi personalizada, que, desde 
então, está rodando por aí, fazendo o bem.
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ASSISTA

https://www.youtube.com/watch?v=JinCeoNCD70
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E PARA O
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ESPÍRITO!
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ASSISTA

Compramos um supermercado?

Quase isso! Em março, fizemos o maior 
#DiaDeRetornar até aqui: compramos quase 
30 toneladas de alimentos e itens de higiene e 
distribuímos em Porecatu, cidade do interior 
do Paraná com cerca de 12 mil habitantes.

Em apenas uma ação, alimentamos cerca deEm apenas uma ação, alimentamos cerca de
6 MIL PESSOAS, que vinham sofrendo 
principalmente com o desemprego!

https://www.youtube.com/watch?v=WSrGS2EYDYw&t=4s
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CULTURA QUE
TRANSFORMA
VIDAS!

CULTURA QUE
TRANSFORMA
VIDAS!
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ASSISTA

Como a música pode transformar vidas?

A Associação Amigos Solidários, de Rio 
Branco, no Acre, queria ampliar as vagas de 
seu projeto musical e levar oportunidades a 
mais jovens, mas para isso precisavam de 
ajuda. 

Nós atendemos ao pedido e, em abril, doamos Nós atendemos ao pedido e, em abril, doamos 
mais de 30 instrumentos musicais, entre 
trompetes, clarinetes e outros, que seguirão 
transformando a vida desses jovens!

https://www.youtube.com/watch?v=hcpD-9MK-eM
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DIA DE
RETORNAR

DIA DE
RETORNAR

Fazer o bem está a uma atitude de distância 
e ela pode ser mais simples do que se 
imagina, como doar uma cesta básica para 
alguém que precisa ou um alimento a 
alguém que tem fome.

Foi o que o Instituto Retornar fez. No mês de Foi o que o Instituto Retornar fez. No mês de 
abril, fizemos duas ações do 
#DiaDeRetornar: deixamos uma cesta em 
frente a uma casa, em um bairro humilde, e 
entregamos alimento a alguém que tinha 
fome.

O O #DiaDeRetornar é uma iniciativa do 
Instituto Retornar que visa mostrar como 
simples gestos de amor podem transformar 
vidas.

E você também pode participar fazendo o E você também pode participar fazendo o 
seu Dia de Retornar por alguém que precisa! 
Faça e se quiser compartilhar a sua boa 
ação, use a hashtag #DiaDeRetornar e 
marque nossas redes sociais.
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ASSISTA

DIA DE
RETORNAR

DIA DE
RETORNAR

https://www.youtube.com/shorts/Azor1_4E42s
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ASSISTA

DIA DE
RETORNAR

DIA DE
RETORNAR

https://www.youtube.com/shorts/GUBKNB9swVU
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UMA PÁSCOA
MAIS DOCE!
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ASSISTA

Uma Páscoa mais feliz para 1000 crianças da 
Cidade de Deus, no Rio de Janeiro... Foi o que 
o Instituto Retornar, em parceria com o Nóiz 
Projeto Social, fez acontecer por meio do 
#DiaDeRetornar.

Mais do que a distribuição dos ovos em si, a Mais do que a distribuição dos ovos em si, a 
ação levou aos pequenos a oportunidade de 
vivenciar a doce experiência de ser criança!

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ83bZtuiqY
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O MURILO
PEDIU, NÓS
ATENDEMOS!

O MURILO
PEDIU, NÓS
ATENDEMOS!
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ASSISTA

Murilo é um jovem halterofilista do time do 
Instituto Pernas Preciosas. Aos 15 anos, 
ele vinha iniciando sua trajetória no 
esporte, mas precisava de uma capa para 
a prótese da perna.

Diante de um simples desejo, o Instituto Diante de um simples desejo, o Instituto 
Retornar interveio e deu a ele esse 
presente. A entrega foi feita em abril e o 
resultado foi emocionante!

https://www.youtube.com/watch?v=pfS1Hg_2VWw
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GENEROSIDADE
SEM FRONTEIRAS!
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ASSISTA

Transformar vidas requer ir além das 
fronteiras geográficas. E nós fomos até 
o Acre.

Chegamos até a aldeia indígena São Chegamos até a aldeia indígena São 
Francisco, que precisava de um barco 
de qualidade para levar a produção da 
tribo para ser comercializada na cidade 
e que fosse seguro para transportar 
pessoas.
 
Nós ouvimos o chamado e levamos Nós ouvimos o chamado e levamos 
nossa rede de amor e generosidade até 
o extremo Norte do Brasil!

https://www.youtube.com/watch?v=lYVbQ7AbtWY
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ESPORTE
CAMPEÃO!

Entre tantas ações, abril também foi o 
mês dos campeões no Instituto Retornar. 



W W W .YOURW EBSITE.COM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse 
ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

SUMMER SALE

ESPORTE
CAMPEÃO!
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O paratleta Matheus Brambilla participou da 
primeira fase de natação do Circuito 
Loterias Caixa, conquistou o primeiro lugar 
em todas as provas disputadas por 
categoria (S7) e baixou seu tempo em todas 
as provas nadadas! O desempenho na 
competição ainda valeu como somatória de 
índice para o Mundial da modalidade.índice para o Mundial da modalidade.
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Depois, foi a vez da halterofilista Marcia 
Menezes, que participou da 1ª Fase Nacional 
do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de 
halterofilismo e garantiu o bronze na sua 
categoria, além de ter melhorado sua marca 
pessoal, levantando 115 quilos!
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E para fechar com medalha de ouro, 
literalmente, a paratleta Victória Barbosa 
conquistou o ouro no Campeonato 
Paranaense de Paraciclismo, que serviu de 
preparação para seu próximo desafio: a 
Copa do Mundo de Paraciclismo, na Bélgica!



FIQUE
POR
DENTRO
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O Instituto Retornar não para! Todos os dias 
trabalhamos para seguir levando esperança 
e para transformar as vidas de todos 
aqueles que tocamos.

Para acompanhar tudo isso de perto e ficar 
por dentro das novidades, siga-nos em 
nossas redes sociais!

https://www.facebook.com/institutoretornar
https://www.instagram.com/institutoretornar/
https://www.tiktok.com/@institutoretornar
https://www.youtube.com/c/institutoretornar
https://retornar.com.br/instituto-retornar/





