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O Lar da Velhice Suzana Wesley é uma associação civil de direito privado, sem
finalidades lucrativas, que aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual
resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais
no território nacional, fundada em 16 de julho de 1967 com sede e foro na cidade de
Santo Ângelo-RS, na Rua Sete de setembro nº 190 Estado Rio Grande do Sul, inscrita
no CNPJ94.449.725/0001-05. É uma sociedade de Assistência Social sem fins Lucrativos.
O Lar da Velhice Suzana Wesley não distribui resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.
O Lar da Velhice Suzana Wesley nasceu no coração de honradas mulheres cristãs
metodistas na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Brasil, no início dos anos de
1967, pois nesta época já se viam, pelas ruas da pacata cidade, mulheres perambulando.
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Também já eram conhecidas histórias de famílias onde as idosas passavam dificuldade
por falta de pessoas que que descem os cuidados necessários.
Então o Reverendo Honorato Pereira, pastor metodista da cidade e sua esposa Celina,
uma das mulheres que se incomodavam com situação dessas pobres mendigas, já
auxiliavam em conversas informais e na sociedade de mulheres. A esposa do pastor já
oferecia pratos de comida a essas indigentes, enquanto o assunto foi tomando corpo.
Dado o carinho com que eram tratadas, as mendigas acabaram se aproximando do
local.
Com o passar dos anos conseguiu-se através de esforços da Igreja Metodista de Santo
Ângelo, angariar verbas melhorando a situação com a construção de um prédio de
alvenaria e uma capela. Hoje temos capacidade para abrigar vinte e três idosas. O lar
conta com onze (11) funcionárias, uma Assistente Social e uma Enfermeira, além de
apoio dos estagiários da área da saúde, Enfermagem, Biomedicina e Psicologia de
universidades locais, que realizam seus estágios na instituição.
Os recursos provem de doações da comunidade, escolas, faculdades, Lions Clube, Leo
Clube, Rotary e de campanhas de empresas da cidade. Temos convênio com o
Município e Governo Federal.
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