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João Paulo Barbosa

 

EXPEDIENTE:
Presidente da ACM / YMCA São Paulo:

Maria José Volpe Arouca
Secretária Geral da ACM / YMCA São Paulo:

Marísia Donatelli 
Secretário Executivo da Divisão 

de Comunicação & Marketing
e Jornalista responsável:

João Paulo Barbosa - MTB 54.268-SP
Departamento de Comunicação e Marketing:

Arte - Patrícia Medrado e Victor Felix 
Revisão - Fernando Piovezam e Evellin Domingos 

Participe e fique por dentro das novidades.
Se você tem ideias de aventuras para a Turma do 
George, envie um e-mail com a história. Ela poderá
ser publicada nas próximas edições.
E-mail: turmadogeorge@acmsaopaulo.org
www.acmsaopaulo.org

@acmsaopaulo

facebook.com/ymcaacm

Olá, amiguinho(a)!

Esta edição da revista é muito especial.
O senhor William, que é o pai do George,
vai contar a história da ACM / YMCA
para nós. Preste atenção e boa leitura!                                                
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Turminha, hoje é dia de história!
Vou contar para vocês como a 

ACM / YMCA nasceu...    

Que legal, pai! 
A turminha vai se amarrar. 

Com a comemoração dos 110 anos da ACM / YMCA  São Paulo,  a Turma do 
George ficou curiosa para saber  como a Instituição foi criada. Assim, o pai do 
George não perdeu tempo: foi logo contando como tudo começou.
Acompanhe! 

Contando históriaContando históriaContando história

Pode começar,
senhor William!
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Loja de tecidos
Hitchcock

Ele logo arrumou emprego numa loja de tecidos. 
Nas horas vagas, não tinha muito o que fazer. Mas 
realizava reuniões com outros jovens durante à noite, 
para ocupar o tempo livre. Foi aí que George teve uma 
grande ideia que mudaria a vida de muita gente.

Exatamente, Alex!
E essas reuniões atraíam cada 
vez mais jovens.

Tudo começou quando um jovem chamado
George Williams saiu do campo e foi morar no 
centro da cidade de Londres,  na Inglaterra,  em 
1844, na época da Revolução Industrial:  um 
período marcado por mudanças tecnológicas 
que abalaram a vida dos trabalhadores da 
época, tendo as máquinas substituído boa 
parte do trabalho manual realizado por 
pessoas.

Tio, fiquei sabendo que o 
George Williams e essa
turma de jovens estudavam 
trechos bíblicos...
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Movimento Acemista é o nome dado às 
 ACMs /  YMCAs de uma determinada região. Por 
exemplo,  as 12 unidades esportivas e os 20 
pontos de atendimento social  da ACM / YMCA  
São Paulo, formam o movimento paulista. Os 
movimentos se expandiram  de uma tal forma  
que, em agosto de 1855, George Williams e 
demais líderes realizaram um encontro em Paris  
para aproximar todos os acemistas, e criaram um 
documento com o nome: Base de Paris.

América

Alex

Europa

Melissa

África

Caio

Base de Paris: 
"As Associações Cristãs de Moços procuram unir 
os jovens que, considerando a Jesus Cristo como 

seu Deus e Salvador, segundo as Sagradas 
Escrituras, procuram em sua fé e em sua vida ser 
seus discípulos e juntos trabalhar para estender, 

entre os jovens, o Reino de seu Mestre".

Daí resolveram fundar uma Associação. E 
como se tratava de reuniões de jovens que 
estudavam assuntos cristãos, o nome 
escolhido foi YMCA que,  em português,  é 
ACM  e  significa:  Associação Cristã de Moços. 
A ACM / YMCA se espalhou rapidamente por 
todos os continentes e ficou conhecida como 
movimento acemista.

YOKO

Ásia
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Não entendi!
O que é  MOVIMENTO?

Nesse caso : 
Movimento é uma série de atividades organizadas   por pessoas que trabalham em conjunto  para alcançar  um determinado objetivo.

EU EXPLICO!

Hi! Hi! Hi! Hi! 
Agora, sim. Entendi! 

Mas a ACM / YMCA  não é uma 
academia também? 

Desenvolvimento SocialUnidade esportiva

A ACM / YMCA é muito mais que imaginamos.
É um lugar onde além de você se exercitar, faz amigos, 
convive num ambiente familiar e ajuda a quem precisa, 
pois parte do valor da mensalidade que os associados 
pagam é utilizada para dar oportunidade a quem mais 
precisa. Isso acontece nos 20 pontos de atendimento de
 Desenvolvimento Social.
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Pai, o senhor sabe 
como a ACM / YMCA
chegou em São Paulo?

Hum... deixe-me ver aqui na revista 
especial dos 110 anos da ACM / YMCA 
em São Paulo...

ACM / YMCA
 Rio de janeiroACM / YMCA

Porto Alegre em 1893
em 1901

Aqui está!
Um americano 
chamado Myron Clark 
veio para o Brasil com 
a missão de formar 
ACMs e criou três 
movimentos.

1º2ºMyron Clark 

ACM / YMCA São Paulo em 
3º

23 de dezembro de 1902
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Que legal, quanto mais
ACM / YMCA, melhor.
Eu quero ter uma só 
para mim! 

Caio, a ACM / YMCA é de
 todos nós. Não existe um 
dono, mas sim, voluntários e 
profissionais que trabalham 
juntos para ajudar o ser 
humano. 

Lembrando que o trabalho voluntário é 
muito  importante, pois foram os 
voluntários que ajudaram a ACM / YMCA a 
superar as dificuldades no início da sua 
formação e, até hoje, auxiliam os profissionais 
para a expansão do movimento. Os pais do 
nosso amigo George, por exemplo, o senhor 
William e a senhora Eva, são voluntários da 
ACM / YMCA.

Nossa, Caio! É mesmo.
Que orgulho do meu amigo. 
Ele está aprendendo tudo
sobre nossa Instituição.
É isso aí, Aleeex!

Olha lá, George,
o Alex sabe tudo!
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Estou muito feliz com
 todos vocês prestando a atenção 

e aprendendo muito da nossa
querida ACM / YMCA.

Alguém sabe me dizer por que no
 nome  Associação Cristã de Moços

 aparece a palavra Cristã?

Ops!

Pergunta
difícil, tio!

Xiiii...
manda outra!

Muito bem, Melissa!
Isso se chama ecumenismo. 

Significa que  ACM / YMCA não
adota apenas uma determinada 

religião, ela não discrimina niguém.

Tio, essa eu sei!
A ACM /  YMCA é uma 
Associação Cristã aberta a todos 
que acreditam e respeitam a  fé 
em Jesus Cristo,  não importando 
a religião.
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Graças a Deus, a ACM / YMCA cresceu bastante nos últimos
tempos. Hoje, em São Paulo, temos 12 unidades esportivas 
com quadra, piscina, condicionamento físico e ginástica, onde
os associados frequentam, e 20 pontos de Desenvolvimento
Social que atendem a crianças, jovens e adultos, gratuitamente, 
oferecendo educação, ensinando profissões, dança, atividades 
esportivas, alimentação etc.

E você, amiguinho(a),
 também faz parte dela!

A missão da ACM / YMCA é:
fortalecer pessoas, famílias e comunidades.

Pessoal, espero que 
tenham gostado de saber 
um pouco mais sobre 
nossa Instituição. Juntos, 
formamos a verdadeira 
família acemista.

FIM.
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Os pais do George deram  esse nome a 
ele em homenagem ao fundador da 
ACM / YMCA, George Williams.

Melissa CaioYOKO Alex

 George

Olá, pessoal! Eu sou o Pingo.
Confiram algumas curiosidades

 sobre nossa turminha!

As iniciais dos nomes de cada um da
 nossa turma, formam a sigla americana
da ACM, ou seja, YMCA:

CURIOSIDADES
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1) Nome do fundador da ACM / YMCA em Londres;

2) Nome do fundador da ACM / YMCA em São Paulo;

3) O nome do documento criado em 1855;

4) Quem auxilia os profissionais  da ACM / YMCA em todas as atividades são os... 

5) A ACM / YMCA não é uma academia, ela é uma...

6) A ACM / YMCA é aberta a todos que acreditam e respeitam a fé  em Jesus 
Cristo, portanto ela é uma entidade...

C r u z a d i n h a  h i s t ó r i c a
Vamos ver se você entendeu tudo sobre a ACM / YMCA.

Responda às perguntas da cruzadinha histórica.

Respostas: 1- George Williams; 2- Myron Clark; 3 - Base de Paris; 

4 - Voluntários; 5 - Associação; 6 - Cristã.
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