COLÉGIO ADVENTISTA DE VOTUPORANGA

“Promover, através da educação cristã, o desenvolvimento harmônico dos educandos, nos aspectos físicos, intelectuais, sociais e espirituais,
formando cidadãos pensantes e úteis à comunidade, à pátria e a Deus.”
Data: 21/09/2018
De: Direção
Para: Pais e alunos
Memorando: 052

“Porque me fez grandes coisas o Poderoso; E santo é seu nome.” Lucas 1:49
Estamos iniciando essa semana o Projeto “Cada moeda um Sorriso na luta contra o câncer”
(recolta de donativos), uma parceria entre a Rede de Escolas Adventistas e a ADRA (Agência
Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais). Seu objetivo principal é
desenvolver em nossos alunos o senso de ajuda humanitária, de sensibilidade diante das
necessidades do próximo e um espírito de solidariedade, de amor ao semelhante, de
generosidade, de colaboração com a sociedade.
A ADRA (Brasil) consiste nas múltiplas iniciativas solidárias e serviços de assistência social.
Embora esteja presente em todo território nacional, aqui na região oeste do estado de São Paulo
mantém uma unidade de apoio às famílias em Barretos, um importante centro de tratamento
do câncer.
A unidade, conhecida como CAAF (Centro Adventista de Apoio a Família: www.caaf.org.br), foi fundada em 2011
através do desejo de voluntários e servidores da Agência em amenizar o sofrimento dessas famílias que, na maioria das
vezes, estão longe de casa.
Por esse motivo, a campanha da recolta solidária, é realizada anualmente em todos os colégios da Rede Adventista com
a finalidade de arrecadar fundos para a manutenção desses serviços assistenciais. Nosso colégio está engajado em alcançar
a meta de 20 reais por aluno que serão revertidos para a viabilização desses serviços.
A campanha de recolta ocorrerá entre os dias 20 de Setembro a 15 de Outubro, período em que
os alunos poderão contar com o apoio dos avós, tios, amigos e vizinhos na arrecadação.
Solicitamos aos queridos Pais que incentivem os filhos a participarem dessa importante
atividade, amenizando o mal que existe no mundo e desenvolvendo um sentido de utilidade e
valor na formação do caráter.
Os alunos receberão um envelope, onde poderão colocar os valores arrecadados.
Contamos com apoio e envolvimento de todos nessa ação solidária em prol da comunidade!

A Direção.

