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Somos os Pobres Servos da Divina Providência, Congregação fundada em 
1907 por São João Calábria, em Verona - Itália, com o propósito de difundir 
a fé na Divina Providência, especialmente atendendo aos mais pobres e 
necessitados. 

O Instituto Padre Luis Cecchin é uma das entidades mantidas pela 
Congregação, atuando na área de assistência social, atendendo crianças, 
adolescentes, jovens e famílias residentes no município de Limoeiro (PE).

Inspirados no Evangelho e em São João Calábria que dizia: “A grandeza das 
ações depende unicamente da medida do amor com que são feitas”, é essa 
esperança que buscamos alimentar com a caridade ao acolher crianças, 
adolescentes e jovens. Buscamos, juntos, a dignidade humana e espiritual 
de todos, com forças no amor de Deus e no amor à Obra, que é d’Ele.

"GRATIDÃO A DEUS PAI PROVIDENTE E A CADA PESSOA 
QUE CONTRIBUI COM A NOSSA MISSÃO!"

PADRE GILBERTO BERTOLINI, DELEGADO PSDP



É uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 28 de julho de 
1948, na cidade de Limoeiro, em Pernambuco. Voltado diretamente 
para o atendimento de crianças, adolescentes, jovens e famílias em 
situação de vulnerabilidade social, tem como objetivo oferecer-
lhes uma formação humana, profissional e cristã adequada aos 
tempos e à realidade brasileira e mundial.

Em 28 de fevereiro de 2011, a gestão do IPLC passou a ser realizada 
pela Congregação Pobres Servos da Divina Providência.

1.134 
Crianças e 

adolescentes 
atendidos
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Atende crianças e adolescentes 
no turno inverso ao da escola, de 
modo a complementar o trabalho 
social com as famílias, a fim de 
prevenir a ocorrência de situações 
de risco social.

RESULTADOS OBTIDOS

29
Total de 

colaboradores 
envolvidos

447
Crianças e 

adolescentes 
atendidos

(de 6 a 15 anos) 
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Através de ações de caráter preventivo, protetivo e 
proativo, seguindo as diretrizes da Proteção Social 
Básica do SUAS (Sistema Único de Assistência 
Social), da matricialidade sociofamiliar e da 
territorialidade, o SAF (Serviço de Atendimento à 
Família) desenvolveu um trabalho social com as 
famílias em vulnerabilidade, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva da família, prevenir 
a ruptura de vínculos, oferecer serviços que 
desenvolvessem potencialidades e aquisições 
das famílias, ampliando o acesso aos direitos e a 
cidadania. 

Sócio familiar: 
124 famílias 

Pessoas
 atendidas: 363 

01 
Total de 

colaboradores 
envolvidos

Auxílio moradia: 
16 famílias 

Pessoas
atendidas: 49 

Sócio agrícola: 
92 famílias 

Pessoas 
atendidas: 275 

RESULTADOS OBTIDOS
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Receitas Diversas:
R$ 113.363,48 

Doações Nacionais:
R$ 179.277,11 

Doações Internacionais: 
R$ 1.732.406,38 

1. Receitas:
(Total  R$ 2.025.046,97) 

Despesa Operacionais:  
R$ 292.732,84 

Projetos, Programas e 
Ações sociais:  
R$ 1.773.548,45 

Despesas Diversas: 
R$ 8.820,18 

2. Despesas:
(Total  R$ 2.075.101,47) 

ORIGEM DOS 
RECURSOS

APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS

Todas as atividades foram ofertadas 
totalmente gratuitas.
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Em nome de nossos atendidos “pérolas da obra”, nossa 
imensa gratidão primeiramente ao bom Deus, Pai 
providente e amoroso, aos benfeitores, colaboradores, 
voluntários, associados, instituições e órgãos públicos 
parceiros. Agradecemos as doações de pessoas físicas, 
ações junto às comunidades, que conosco partilham 
e acreditam que juntos podemos resgatar vidas e 
promover direitos.

Juntos construindo um mundo mais humano, justo, 
digno e solidário.

ENDEREÇO E CONTATO 
DO IPLC

Rua Professor Rivadávia Bernardes de Paula, 155  
José Fernandes Salsa 

55700-000
Limoeiro - PE

Fone fixo: (81) 3628-0922
www.iplclimoeiro.org.br
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