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O Instituto Pablo Henrique...
Nasceu por conta da Perda de um filho por parte
dos seus Fundadores, uma criança de 6 anos
cujo nome é Pablo Henrique, por conta de uma
cardiopatia, 5 meses e 15 dias após a cirurgia
feita com sucesso, veio a falecer dormindo. Pois
por conta de tamanha Dor e Amor decidiram
criar um Instituto que através do AMOR e a
CARIDADE, podiam transformar o LUTO em
LUTA, e com isso ajudar as pessoas que

passassem pelas mesmas coisas, além de tantas
outras coisas, que lhe causam dor, sofrimento,
medo, e desigualdade.
Acreditamos que através da Música, teatro,
educação, lazer, igualdade social e acima de
tudo O AMOR e a CARIDADE podemos não
mudar o mundo, mas transformar a vida das
pessoas, e preparar um futuro melhor, pois
Pessoas Melhores tornam o Mundo Melhor.
Com Apoio de diversos profissionais e serviços
tais como:
Advogado; Assistente Social; Psicólogo,
Psicopedagoga; Psicanalista; Nutricionista;
Terapeuta Holística, Músico, Cromoterapia;
além de Cursos e Palestras Motivacionais e
voltados para geração de Renda, tanto pelo
Instituto como em Parcerias, Público e Privada.
Nossa missão, propósito, visão, e valores.
Nossa Missão
Ajudar as pessoas em suas perdas e crianças a
conquistar seu espaço e superar dificuldades.

Nosso Propósito
Inspirar a Solidariedade para transformar
vidas.
Nossa Visão
Ser referência na redução da desigualdade
social e transformação de muitas vidas.
Nossos Valores
Acreditar no poder da gratidão, na união
entre pessoas e atuar com transparência e
ética.
Com vários profissionais em diversas áreas
atuamos nas áreas:
Jurídica, Psicológica, Psicopedagógica, Social,
Nutricional, Musical, Teatral, Corporal e
Espiritual através da Cromoterapia.
Tudo isso de Forma GRATUITA, e na forma de
ASSOCIADOS, e na forma de APOIADORES para
Empresários.

ASSOCIADOS, com contribuição de valor
mensal individual e familiar.
APOIADORES, com contribuição mensal de
valores maiores para os projetos, com isso
abatimento no imposto de renda, com carta
recibo no final do ano, com divulgação da sua
Marca, Empresa, e Produtos nas Redes Sociais
do Instituto, que chega ao Brasil todo e mais de
9 países, tendo em torno de 13 mil seguidores,
de diversas idades, tendo suas publicações
sendo assistidas entre 6, 7 mil vezes mês. E
ainda nas instalações da instituição nos muros e
murais, por períodos a serem negociados.

INSTITUTO PABLO HENRIQUE
O AMOR NOS FAZ VOAR
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