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Resultados

O Vida e Juventude manifesta
profunda gratidão pelas doações das
mais de 100 caixas de bombons e 62
cestas básicas destinadas á
famílias da cidade Estrutural,
sendo 45 para famílias da creche  e
17 para outras famílias na
estrutural.

Neste 3º boletim, o Vida e
Juventude vem mostrando as ações e
o alcance da Campanha Unir Amor e
Solidariedade com Você no mês de
Abril. 



Importante destacar, que a ação do
mês de abril contou com a parceria
da Mancha Alvi Verde Brasília
(Torcida Organizada do Palmeiras)
que contribuiu com 50 cestas
básicas. De modo que, se faz
necessário o registro da nossa
gratidão e alegria em compor com a
Mancha Verde para execução de mais
essa ação do Vida e Juventude.

Em média, essas 62 famílias
representam uma gama maior de
pessoas alcançadas. Sendo, neste
mês, cerca de 360 pessoas.



Se você se incomoda com tanta
miséria/fome/desigualdade, te
convidamos a fazer parte dessa
iniciativa, que visa diminuir a
extrema vulnerabilidade dessas
famílias.  

                                           
(Zé Martins) 

Eu quero acreditar na vida, ver o
Sol em cada amanhecer

 Ter no rosto um sorriso amigo,
acreditar que o sonho é pra valer.

Eu quero ter meu peito aberto,
caminhar e não olhar pra trás.

Caminheiro quero amor por perto,
quero o mundo construindo paz. 

 
Canta comigo, cante esta canção,
pois cantando sonharemos juntos! 
Para fazer um mundo mais irmão. 

 
Eu quero acreditar no amor, ver a

noite se afastar de mim
 Em cada rua plantar uma flor e

fazer da terra um jardim
 Venha junto sonhar o desejo de que

a vida não tenha mais fim. No
violão soe o arpejo, construindo a

paz, o amor, enfim. 

A Campanha continua...



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.

Cantando, seguiremos juntos/as! 
Fortalecendo a Campanha: “Unir amor
e solidariedade com você”, em
parceria com a Creche Casa do
Caminho Lar de seus pais. Dando
suporte alimentar para às famílias
da Estrutural/DF.







Há-braços e abraços fraternos e
gratos!

Vida e Juventude

#AmoreSolidariedade
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