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Nesta 2ª edição do boletim o Vida
e Juventude apresenta os
resultados e o alcance da Campanha
Unir Amor e Solidariedade com
Você, nos meses de fevereiro e
março. 

Resultados

Foram doadas nesses meses 100
cestas básicas para 50 famílias da
Creche Casa do Caminho Lar de seus
Pais, alcançando 500 pessoas
diretamente, além desses
resultados significativos,
trazemos aqui um agradecimento
especial para você, associado/a
amigos/a, colaborar/a do Vida e
Juventude da Sra. Alessandra Silva
de Souza, fundadora e Coordenadora
da Creche Casa Caminho Lar de seus
Pais. 



“Agradeço primeiramente a Deus e
em segundo ao Vida e Juventude que
nesse tempo de pandemia vem
fazendo a diferença na vida das
famílias que perderam seus
empregos e vivem em situação de
extrema vulnerabilidade, é um
momento crítico. Muito obrigada
pela Iniciativa da Campanha Unir
Amor e Solidariedade com Você, que
desde dezembro vem beneficiando 50
famílias com a doação de cestas
básicas, móveis, roupas e outros
itens para o bazar da Creche”.
Deus abençoe e continue nos
ajudando. 

https://youtu.be/dbJjZD7HLvY

https://youtu.be/dbJjZD7HLvY


Carinhosamente, lembramos que a
Campanha UNIR AMOR e
SOLIDARIEDADE COM VOCÊ
continuará até agosto de 2021.
 
Participem, contribuam e dialoguem
com Vida e Juventude.

Queremos vocês pertinho de nós,
ajudem a concretizar nossa missão e
a promover mais dignidade para quem
precisa.

Há-braços e abraços fraternos e
gratos!

A Campanha continua...

Vida e Juventude

#AmoreSolidariedade
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